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Donderdag 8 oktober 2015 werd in Vianen het zesde
DREAM event gehouden. In dit DREAMagazine

doen 11 bezoekers verslag van wat zij daar

hebben meegemaakt. Het zijn heel verschillende

persoonlijke verhalen geworden.

Johan Oldenziel behandelt in zijn rubriek Net gezien
de trends die hij tijdens het DREAM event heeft

waargenomen.

Paul Turner opende het event met een verhaal over

systeemdenken en werd daardoor de meest

geciteerde spreker van de dag. Geertje Appel interviewt

Debra Paul, een collega van Paul Turner bij Assist

Knowledge Development, over Pauls openingsspeech.

Theo Severien sloot de dag af met een verhaal over

zelfreflectie voor Business en Informatieanalisten.

Hans Siebering en Reinoud de Leve spraken na afloop

met hem over de kloof tussen business en IT,

DEMO en het Boeddishme.

Garm Lucassen hield op het event een verhaal over

het schrijven van betere user stories. In dit

DREAMagazine beantwoordt Garm vragen van
lezers over user stories. Hij geeft nuttige tips op

concrete problemen.

Arjen Uittenbogaard sprak op het event over over

zingeving voor requirements engineers. Wij

spraken met hem over zingeving, plezier beleven
aan taaie vraagstukken en het vertellen van
verhalen.

Wij zijn bereikbaar:

dreamagazine@dreamevent.nl.

DREAM16 vindt plaats op 6 oktober 2016
in Hotel Van Der Valk in Vianen

(onder voorbehoud, zie www.dreamevent.nl)

Het thema is:
“Express Yourself! Visualisatie en modellering in Business Analyse

en Requirements Engineering”
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Het DREAM event van Nataša Divljak

Als je mij wilt plagen, laat je me kiezen tussen meerdere
interessante dingen. Nou, ik had het moeilijk die
donderdag van het DREAM event. In elke sessie waren
er minstens twee presentaties die ik niet wilde missen.
En alsof dat al niet genoeg was, kwam er nog eens het
pitch rondje bij. Toen ik bijna wilde ienemienemutten
heb ik besloten om nog een paar requirements te
bedenken zodat ik toch een keuze kon maken. Ik wilde
iets leuks kunnen vertellen thuis aan de eettafel en ik
ging voor een mix van zowel jonge als oudere sprekers.
Het uitgebreide verhaal over UX kan ik altijd nog lezen in
het laatste DREAMagazine, dus eindelijk had ik een
selectie.

Heb ik goede keuzes gemaakt? Jazeker. OK, ik vind het
jammer dat ik het verhaal over zingeving heb gemist en
ik had misschien de Brainwriting workshop moeten doen
als ik iets direct volgende dag op mijn werk wilde
toepassen. Maar, meer dan genoeg interessants
gehoord en gezien.

Ik heb het niet geturfd, maar weet bijna zeker dat het
meest herhaalde zinsdeel deze dag was ‘Zoals Paul
vanochtend zei...’. Logisch dat iedereen refereerde
aan deze ervaren spreker en zijn presentatie. Met
talloze voorbeelden en citaten bleef zijn verhaal
hangen en had hij de hele tijd mijn aandacht.

Enige tijd geleden heb ik een zeer interessante lezing
over het gamen in het onderwijs bijgewoond op de
school van mijn tienerzoon. Na deze eyeopener over
mogelijk gebruik van gaming principes in het
onderwijs, was ik nu benieuwd naar de andere
toepassingen van games en game elementen. De
Gamification presentatie was een goede introductie
daarvoor, ik vond met name leuk hoe je een killer,
achiever, explorer of socializer het beste kunt
benaderen.

Het idee van een workshop als
energizer na de lekkere lunch,
werkte in het geval van
Specification by Example niet
omdat het aantal
geïnteresseerden veel te groot
was voor een workshop.
Wellicht iets om een volgende
keer rekening mee te houden?

Naast de inhoud vind ik ook
belangrijk hoe een presentatie
er uitziet. Het verhaal over
fouten van Pieter was heel leuk en geestig opgezet.
Maar het interessantst was de discussie na de
presentatie: over het belang van certificering en de
positionering van een business analist. Voornamelijk de
vraag van een collega BA over onvoldoende waardering
voor ons beroep binnen haar organisatie: de business
bedenkt ideeën die ontwikkelaars realiseren, maar de
business analisten? Ondanks dat ik dat in mijn omgeving
niet zo ervaar, heeft het mij wel aan het denken gezet en
heb ik besloten om de komende tijd daarop alerter te zijn.
Misschien ligt een deel van het antwoord in de
opmerking van Paul (turf), aan begin van zijn presentatie,
dat een business analist alles doet wat men hem geeft te
doen (‘BA's do whatever people give them to do’).

Altijd leuk om excollega’s en andere bekenden weer te
zien en natuurlijk een paar nieuwe vakgenoten te
spreken. Geïnspireerd door de energie van jonge
sprekers, weer op de hoogte van nieuwe trends,
gemotiveerd om eindelijk die IREB certificering te halen,
ging ik met de nieuwste buzzwoorden en een paar
boekentips tevreden naar huis.

De vraag van een collega BA over
onvoldoende waardering voor ons
beroep binnen haar organisatie: de

business bedenkt ideeën die
ontwikkelaars realiseren, maar de

business analisten?

Zoals Paul vanochtend zei
door Nataša Divljak
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Vlak voor het DREAM event kreeg ik de vraag of ik na
afloop een klein stukje wilde schrijven over wat mij dit
jaar tijdens het event is opgevallen. En één ding viel mij
eigenlijk direct op. Nog voor het event goed en wel van
start was gegaan…

Nu zat ik naast een bekende, dus vroeg ik haar of haar
ook al iets was opgevallen. ‘Ja’, zei ze. En wat bleek,
haar was precies hetzelfde opgevallen. Tijd voor een
klein journalistiek onderzoekje dacht ik. Dus na de eerste
keynote speaker en de eerste 8 pitches voor de parallelle
tracks, in de rij voor het damestoilet, vroeg ik een aantal
vrouwen of hen ook iets was opgevallen. En ja hoor, ook
hen was het al opgevallen.

‘Hmm, zou het dan toch iets zijn dat alleen vrouwen
opvalt?’ Ook maar eens een paar mannen vragen. En
wat bleek? Alle mannen die samen met een vrouwelijke

collega naar het event waren gekomen zeiden meteen:
‘Ja, er staan alleen maar mannen op het podium!’

Op naar de dames van de
programmaraad: ‘Hoe komt
het toch dat er dit jaar geen
vrouwelijke sprekers in de line
up staan? Vorig jaar waren het
er nog vijf. En als zo'n 25%
van alle bezoekers vrouw is,
dan zullen er toch ook wel een
paar zijn met een interessant
verhaal?’ En wat schetste mijn
verbazing, het is al jaren heel
moeilijk voor de organisatie
om vrouwelijke sprekers te
krijgen. Enerzijds omdat
vrouwen niet of nauwelijks reageren op de ‘call for
papers’ en anderzijds omdat vrouwen die actief benaderd
worden niet durven of zichzelf of hun verhaal niet
geschikt vinden.

Tsja dames, dan zullen we toch de hand in eigen
boezem moeten steken. Als we zelf (meer) vrouwelijke
sprekers willen, dan zullen we ook zelf in actie moeten
komen en de organisatie moeten gaan helpen door
papers in te leveren, mogelijk interessante spreeksters
aan te bevelen en over de (podium)angst heen te
stappen.

Ik kijk al uit naar de lineup van DREAM2016.

Er staan alleen maar
mannen op het podium!

Het DREAM event van Mirjam van den Berg

Mirjam van den Berg is trainer en coach in heldere

communicatie over requirements in de IT. In 2011

richtte zij haar eigen bedrijf Bridging Minds op. 'Mijn

kracht is dat ik het zelf gedaan heb. Ik weet

waarover ik praat. Er zijn wel anderen die

trainingen in Soft Skills geven, maar er zijn er geen

die net als ik uit de praktijk komen.'

Mirjam was spreekster op DREAM14.

door Mirjam van den Berg
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Beste Garm,
Ik werk in een vrij complexe omgeving. Binnen deze
omgeving is het niet mogelijk om een user story in één
sprint naar productie of acceptatie te brengen. Daar gaan
nog flink wat sprints over heen. Voor het team is één
user story meerdere sprints werk. Voor hen is de user
story meer een epic. Vanuit de gebruiker gezien, is de
user story niet verder op te splitsen, omdat je dan iets
over houdt dat op zich geen waarde meer heeft. Ik
gebruik zelf graag het begrip user story slice. Je kunt op
verschillende manieren een user story op delen in slices,
maar dat gaat al gauw de richting uit van functionele
decompositie. Kortom wat doe je als user stories te groot
zijn voor het team om in een sprint of enkele sprints op te
pakken?
Reinoud de Leve

Beste Reinoud,
In “User Stories Applied” predikt Mike Cohn “It is better to
have more stories than to have stories that are too
large”. Om vast te stellen wanneer een user story te
groot is, gebruik ik bij voorkeur complexity points in

combinatie met de Fibonacci reeks. Iedere stap in het
ontwikkelproces telt als één complexity point en een user
story met 13 punten dien je verder op te splitsen. Een
simpele methode om een formulier in te dienen, moet
ontwikkeld, getest en opgemaakt worden. Dat is al 3
punten. Is er ook nog een database migratie nodig? 5
punten.

De user stories worden dan inderdaad functioneel. Mits
je ze samen met de developers opstelt in een refinement
sessie vlak voordat ontwikkeling aan de epic van start
gaat is dat helemaal niet erg. Belangrijk is wel dat de
developers op de hoogte blijven van het beoogde doel
van de epic. De gebruiker of klant hoeft van het bestaan
van de kleinere user stories niet te weten. Sprint ten
einde maar de epic is nog niet af waardoor er geen
concrete business value is om te leveren aan de
gebruiker? Geen probleem! Aan het eind van een sprint
hoor je een potentially shippable product op te leveren.
Alle ontwikkelde features zijn netjes afgemaakt en

Garm mag ik je wat vragen
over User Stories?
Vroeger beantwoordde Mona in de Story de vragen van lezers. Vragen
over eenvoudige praktische problemen “Lieve Mona, hoe krijg ik
vetvlekken uit mijn witte blouse?” en vragen over moeilijke 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. Deze keer kruipt Garm Lucassen
in de huid van Mona. Hij beantwoordt vragen van lezers over User
Stories.

User Stories

door Garm Lucassen

Iedere stap in het ontwikkelproces
telt als één complexity point en een

user story met 13 punten dien je
verder op te splitsen.

Aan het eind van een sprint hoor je
een potentially shippable product op
te leveren. Alle ontwikkelde features
zijn netjes afgemaakt en technisch
gezien zou je een nieuwe versie

kunnen leveren, maar dit hoeft niet.
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technisch gezien zou je een nieuwe versie kunnen
leveren, maar dit hoeft niet. De product owner beslist
wanneer je daadwerkelijk released. Of dit na 1 of na 10
sprints is, maakt niet uit.
Groet,
Garm Lucassen

Beste Garm,
De product owner is in scrum verantwoordelijk voor de
refinement van de user stories. Als men mij vraagt wie de
refinement uiteindelijk moet doen, antwoord ik altijd dat
de product owner dat in samenwerking met het team
moet doen. De vraag is of dat altijd kan. Vooral als de
product owner veel te druk is.
Kan het team ook zonder de product owner de
refinement van de user stories doen? Wat zijn daarvan
dan de voor en nadelen?
Els Verkaik

Beste Els,
Tsja, alles is natuurlijk mogelijk. Raadzaam is een
tweede. Het team een refinement laten doen zonder
product owner heeft namelijk voornamelijk nadelen. Het
team doet verkeerde aannames, antwoorden op

prangende vragen laten te lang op zich wachten of
blijven volledig onbeantwoord.

De prettigste oplossing is om een tweede product owner
of een andere product owner met meer tijd te vinden. Als
dit niet mogelijk is, is het raadzaam om te overleggen
met de product owner hoe zijn of haar tijd zo effectief
mogelijk in te zetten.
Groet,
Garm Lucassen

Beste Garm,
Wanneer is een user story voldoende uitgewerkt (ready)
om op te pakken in een sprint? Dat blijf ik een lastige
vraag vinden. Als je te ver de details in duikt, wordt het al
gauw een upfront design. Dat is meer de aanpak van de
waterval methode. Echter als de user story te weinig
gedetailleerd is, leidt dat tot veel vragen en daarmee tot
wachttijd in de sprint.
Heb jij handvatten of tips waardoor ik beter kan bepalen
wat goed genoeg is?
Els Verkaik

Beste Els,
Een veelgestelde vraag met meerdere perspectieven.
Ron Jeffries, één van de grondleggers van eXtreme
Programming, stelt dat een user story bestaat uit een
Card, Conversation en Confirmation. De Card fungeert
hier als een verwijzing naar de inhoud van de
Conversation die je hebt met relevante stakeholders om
vast te stellen wat je daadwerkelijk gaat bouwen. De
Card bevat precies genoeg informatie om de requirement

Garm Lucassen

Garm Lucassen is promovendus aan de Universiteit

Utrecht. Hij doet onderzoek naar methoden,

processen en tools die software development

ondersteunen. Bij voorkeur in de context van

innovatieve software producten. In het bijzonder richt

Garm zich nu op user stories, waarbij hij een antwoord

probeert te vinden op de vraag of de inherente

kwaliteit van user stories effect heeft op het software

development process alsmede de resulterende

software. Lees meer over zijn onderzoek en hoe je

eraan kunt bijdragen op garmlucassen.nl

Daarnaast organiseert Garm in samenwerking met

prof. dr. Sjaak Brinkkemper tweemaal per jaar de

cursus software product management. Gedurende

tien sessies leren cursisten hoe software product

management effectief in te vullen in een snel

veranderende, agile werkomgeving. Lees meer over

de cursus en het behalen van het ISPMA Foundation

Level Certificate op

http://www.softwareproductmanagement.org/

Het team een refinement laten doen
zonder product owner heeft namelijk

voornamelijk nadelen.
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te identificeren, niets meer. Dit mag dus ook één woord
zijn: “registratie” bijvoorbeeld. Om vast te stellen of
datgene wat je gebouwd hebt voldoet aan de wensen
van de klant, definieer je samen met de klant acceptance
tests als Confirmation.

Volgens de Extreme Programming denkwijze is de
conversatie rondom een user story dus veel belangrijker
dan het document van de user story zelf. In de dagelijkse
praktijk is het echter zelden zo simpel. Niet ieder team
kán op deze manier werken en lang niet iedere klant is
bereid op deze manier te werken. Desalniettemin blijkt
keer op keer dat user stories uiteindelijk een middel zijn
om heldere communicatie tussen je stakeholders te
faciliteren, in plaats van het doel op zich. Het is dus van
belang om met je stakeholders te bespreken wat zij het
prettigst vinden werken. Het is vervolgens jouw taak als
Requirements Engineer om het leven van zowel je klant
als developers zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Opmerkelijk is dat volgens deelnemers aan ons
onderzoek naar user stories ver uitgewerkte user stories
niet per definitie verkeerd zijn. Integendeel, jonge teams
die onervaren zijn met software development en/of user
stories hebben vaak júist baat bij gedetailleerde user
stories. Na verloop van tijd gaat het team hier minder
behoefte aan hebben en kun je het detailniveau
terugschalen naar enkel het user story sjabloon +
acceptance tests.
Groet,
Garm Lucassen

Beste Garm,
In mijn project maken we APIs die door verschillende
partijen worden afgenomen. Dat kunnen partijen binnen,
maar ook buiten ons bedrijf zijn. Wij gebruiken user
stories om de requirements voor het (scrum) team vast te
leggen. De user stories vormen de basis voor de bouw.
We proberen door middel van acceptatiecriteria ook
voldoende informatie vast te leggen voor de (gebruikers)
testers. Wat bij ons ontbreekt, is documentatie voor de
afnemers van de APIs. Wat is, als je met user stories
werkt, de geëigende manier om dit te documenteren?
Rita Ahlers

Beste Rita,
Helaas is het onderwerp documentatie en user stories in
de academische wereld nog grotendeels onontgonnen
gebied. Toevallig zijn we bij de Universiteit Utrecht op het

moment aan het verkennen of het mogelijk is om user
stories en documentatie te koppelen alsmede genereren,
maar voorlopig is dit nog toekomstmuziek.

Vanuit de praktijk zien we verschillende aanpakken. De
developer schrijft een stukje tekst nadat zij de user story
voltooit. Of juist voordat hij überhaupt begint.
Documentation Driven Development is bijzonder zinnig in
de context van APIs. Vaak gebeurt het echter gewoon
niet. Totdat er iemand klaagt dat de huidige API
documentatie niet meer klopt.

Grote bedrijven in de Verenigde Staten hebben vaak een
specifiek iemand aangesteld die onder andere
verantwoordelijk is voor de kwaliteit en uniforme stijl van
de API documentatie: een Developer Evangelist. Voor
veel bedrijven in Nederland is dit waarschijnlijk nog
toekomstmuziek. Bekijk dan de verzameling van bronnen
op de blog van Parse voor inspiratie om in ieder geval
intern duidelijke afspraken te maken van hoe jullie API
documentatie er uit dient te zien!
Groet,
Garm Lucassen

Beste Garm
Ik werk in een team dat een front end applicatie
bouwt/beheert, die users de mogelijkheid biedt om in te
checken voor een vlucht. Een ander team levert ons  en
andere front end applicaties  functionaliteiten door
middel van een API. Die API roept op zijn beurt weer een
andere applicatie aan. Als ik voor ‘mijn applicatie’ een
user story schrijf, dan kan dit een wijziging betekenen in
zowel ‘mijn applicatie’ als de onderliggende
applicatie(s).
1. Hoe beschrijf ik dat? Moet ik een user story maken per
applicatie? Elke applicatie kan een deel van de
functionaliteit van de wijziging bevatten.
2. De wijziging kan ook leiden tot een gewijzigde
functionaliteit van de andere front end applicaties. Hoe
moet ik hier mee om gaan?
Rita Ahlers

Beste Rita,
Leuke vraag over een bijzonder ingewikkelde omgeving!
Als ik het goed begrijp zijn er vanuit jouw oogpunt vier

Jonge teams die onervaren zijn met
software development en/of user
stories hebben vaak júist baat bij

gedetailleerde user stories.

User Stories

Documentation Driven Development
is bijzonder zinnig in de context van

APIs. Vaak gebeurt het echter
gewoon niet. Totdat er iemand klaagt
dat de huidige API documentatie niet

meer klopt.

http://tom.preston-werner.com/2010/08/23/readme-driven-development.html
http://thenextweb.com/dd/2012/06/03/a-day-in-the-life-of-a-developer-evangelist/
http://blog.parse.com/learn/engineering/designing-great-api-docs/
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Garm Lucassen
types product owner die verantwoordelijk zijn voor user
stories:
1. Jij als product voor jouw frontend application
2. De product owner van de API
3. De product owner van de onderliggende applicatie

van de API
4. Product owners van alle andere frontend applicaties

Jouw eerste verantwoordelijkheid is om je productvisie
om te zetten in relevante en bruikbare user stories. Soms
zullen jouw user stories een wijziging vereisen in de
onderliggende API. De volgende stap is om dit te
communiceren naar product owner type 2. Dit kan
uiteraard middels een user story, al dan niet dezelfde die
je gebruikte voor je eigen applicatie. In de meeste
gevallen zal dit echter niet voldoende descriptief zijn.
Moet je dan een aparte user story maken per applicatie?
Niet per se. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt
namelijk bij de product owner type 2, een belletje of een
mailtje om je wensen duidelijk te maken is dus
voldoende! Het is vervolgens de taak van product owner
type 2 om te beoordelen of jouw wens past binnen de
API, of zij daarvoor een user story gaat maken en of zij
de type 3 product owner moet betrekken om jouw wens
te kunnen voldoen.

Het is natuurlijk mogelijk dat jij naast product owner type
1 ook de verantwoordelijkheid hebt voor type 2 en 3. Dit
heeft echter geen gevolgen voor het conceptuele
onderscheid. Wanneer een user story voor type 1 impact
heeft op de applicatie van type 2 of 3, dien je met een
frisse, kritische blik te beoordelen of de vereiste eis
relevant genoeg is voor de API in het algemeen. Zo ja,
dan doe je er vaak goed aan om een aparte user story te
maken die beter past in de standaardtaal van de API of
de onderliggende applicatie. Heeft de verandering
gevolgen voor product owners van type 4? Informeer hen
dan zo goed mogelijk en laat het schrijven van eventuele
user stories aan hen over.
Groet,
Garm Lucassen

Beste Garm,
Wat doe je met de befaamde zin "Ik als ...." als het niet
triviaal is wat je op de puntjes moet invullen. Het is een
functie die niet een concrete identficeerbare gebruiker
heeft. De functie vloeit voort uit wet en regelgeving, of
uit de manier waarop het systeemlandschap is ingericht.
De functie wordt door iedereen gebruikt: medewerkers,
klanten, derden. Ik stuit af en toe op situaties waarbij de
formulering "Ik als ...." gekunsteld overkomt. Wat is jouw
advies in zo'n situatie.
Reinoud de Leve

Beste Reinoud,
Soms is het helemaal niet zo erg om een gekunstelde
user story te formuleren. De volgende user story voelt
bijvoorbeeld vreemd aan, maar is niets mis mee: “As a
Supermarket, I want to receive a summary of delivered
goods, so that I know what products are in stock”. Het
humaniseren van een entiteit zoals een organisatie of
een ding is niet per definitie verkeerd! Desalniettemin zijn
er soms situaties waarin een user story eigenlijk niet zo

geschikt is om de requirement in uit te drukken. Mike
Cohn suggereert dat wanneer je functionaliteit beschrijft
die niets met echte gebruikers te maken heeft en
geforceerd het user story formaat gebruiken vreemd
voelt je beter een alternatieve vorm kunt kiezen. Mike
Cohn suggereert FeatureDriven Development van Jeff
de Luca (1997), waarbij je features uitdrukt als:

<action> the <result> <by|for|of|to> <object>

Bijvoorbeeld:
 Change the text of login button
 Back up the user data to cold storage
 Update the database character encoding to UTF8

User stories zijn dus niet een soort magische techniek
die al je problemen oplossen. Houd altijd je ogen open
voor eventuele betere alternatieven voor jouw situatie.
Zelfs Mike Cohn suggereert dus een alternatief voor
sommige situaties. En hij heeft user stories groot
gemaakt! De laatste tijd horen wij bijvoorbeeld steeds
meer over Job Stories. Zeker ook de moeite waard om
eens tien minuten over te lezen.
Groet,
Garm Lucassen

Mike Cohn suggereert dat wanneer
je functionaliteit beschrijft die niets

met echte gebruikers te maken heeft
en geforceerd het user story formaat
gebruiken vreemd voelt je beter een

alternatieve vorm kunt kiezen.

Probleem bij User Stories

Oplossing: Job Stories

https://www.mountaingoatsoftware.com/blog/not-everything-needs-to-be-a-user-story-using-fdd-features
https://medium.com/the-job-to-be-done/replacing-the-user-story-with-the-job-story-af7cdee10c27#.8ot04rhth
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De ochtend van het DREAM event begon met een
keynote van Paul Turner, Director of Assist Knowledge
Development. Hij sprak over Systems Thinking, wat op
zich een verwarrende term is. Het staat voor het op een
holistische manier kijken naar een systeem in zijn
geheel, waarbij een systeem altijd weer deel uitmaakt
van een groter systeem, en we niet over ITsystemen
praten maar over alles omvattende systemen waar ook
mensen deel van uitmaken. Wat in een systeem gebeurt
heeft daarom altijd effect daarbuiten, en voor een BA is
het belangrijk dit altijd te beseffen! Tegenwoordig zijn de
meeste ICTers ergens in gespecialiseerd en wordt
helemaal niet gekeken naar het geheel. Zijn boodschap:
“Don’t think about the here and now but where you came
from and where you want to go.” Deze andere manier
van tegen systemen aankijken vergt een geheel andere
mentale instelling maar kan tot verrassende oplossingen
leiden. Hij noemde als voorbeeld dat er huizen zijn die
worden verwarmd door er servers in te zetten en de
restwarmte te gebruiken. ’Think outside the box, what
box?’ is een gevleugelde uitspraak van Paul in dit kader.
Als belangrijkste advies aan BA’s gaf hij mee dat het
belangrijk is om alle stakeholders van een systeem te
spreken en al hun verschillende perspectieven van de
werkelijkheid te leren kennen. Paul Turner heeft over BA
het volgende boek geschreven, samen met James Cadle
en Debra Paul: ’Business Analysts Techniques. 99
essential tools for succes’.

Marcel Steur: ’Requirements verzamelen in
agile, hoe ver moet je gaan’
In deze parallelsessie hield Marcel Steur van Qquest een
verhaal over een onderzoek dat hij heeft uitgevoerd bij
het Centraal Boekhuis naar de benodigde
gedetailleerdheid van requirements in verschillende
projecten die daar zijn uitgevoerd. Zijn aanpak hield in
dat hij allerlei aspecten van de verschillende projecten en
de verschillende teams waardeerde met een kengetal
tussen 0 en 5. Zo bekeek hij van teams o.a. de
grondhouding (0 = negatief, 5=zeer positief), de
functionele en de technische skills en van projecten
(grootte, risico, complexiteit). Al deze kengetallen stopte
hij in een formule en die leverde op hoe gedetailleerd de
requirements moeten zijn. Hoe hoger de uitkomst hoe
meer gedetailleerd. Meest gedetailleerd kwam neer op
zodanig gedetailleerde user stories dat het bijna op een
technisch ontwerp lijkt. Interessant was dat hij met deze
formule historisch onderzoek heeft gedaan naar verrichte
projecten waaruit bleek dat deze formule een prima
maatstaf is die bij nieuwe projecten gebruikt kan worden
om een eerste inschatting te doen van de mate van
gedetailleerdheid. Uiteraard kan er dan binnen een Agile
aanpak altijd weer worden op of afgeschaald. Ik vond
het het interessantste verhaal van de dag, en een
wetenschappelijke publicatie waardig.

Arjen Uittenbogaard: ‘Zingeving voor
Requirements Engineers’
Arjen staat bekend als iemand die het vak van business
of information analyst van verrassende kanten bekijkt;
soms op een filosofische manier. Twee jaar geleden heb
ik hem al een keer gezien op het DREAM event en ook
deze keer stelde hij niet teleur met zijn bijdrage. Deze
keer sprak hij over complexe organisaties waar je
volgens hem absoluut niet moet werken met best
practices en al helemaal niet met templates. Hij pleit
ervoor om vooral kleine stappen te zetten en daarbij
vooral zelf na te denken wat je nodig hebt. Hij beriep zich
op het zgn. Cynefin raamwerk van Dave Snowden en het
boek ‘Plezier beleven met weerbarstige vraagstukken’
van Hans Vermaak (nee, die naam is niet verzonnen…).
In het genoemde raamwerk worden uitspraken
gehanteerd als ‘Prevent premature convergence’ (als je
het te snel met elkaar eens bent, heb je dan wel alle

Het DREAM event van Hans Post

'Think outside the box, what box?'

Sokkenshow leerzaam en
hartstikke leuk!
door Hans Post
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invalshoeken bekeken?) en ‘find dissensus instead of
consensus’ (daag mensen uit om het vooral niet met
elkaar eens te zijn op het professionele vlak (niet op het
persoonlijke vlak!!). Zaken om echt eens over na te
denken!! Nog een tip van hem: Vraag deelnemers aan
een scrum eens iets te vertellen over wat ze hebben
meegemaakt, iets gaafs of juist een blunder die ze
begaan hebben.

Philippe van Hees: ‘De Sokkenshow –
Workshop’
Van een geheel andere orde was de Sokkenshow!!
Eigenlijk was het een workshop onder leiding van
Philippe van Hees van De Processpecialisten. De
deelnemers werden opgedeeld in twee teams die elk een
sokkenfabriek moesten simuleren. Er was iemand die
opdrachten in ontvangst moest nemen van klanten zoals:
Ik wil graag 10 paar nylonkousen, 20 paar zwarte sokken
en 15 paar witte sokken. Op een tafel (de ‘productielijn’)
lag een grote stapel nylonkousen en verschillende
kleuren sokken die Philippe had meegenomen, kris kras
door elkaar. Langs de productielijn stonden order
pickers, assemblers en packagers. De ene fabriek stond
bekend om zijn hoge snelheid maar lage kwaliteit, bij de
tweede fabriek was het precies andersom. En tijdens het
leveren van de opdracht kwamen regelmatig nieuwe
opdrachten binnen. Uiteindelijk werden de teams
beoordeeld door de opdrachtgevers op snelheid en
kwaliteit, maar ook op communicatie. Kun je je
voorstellen hoe dit ging? Mensen die langs elkaar heen
werken, slechte communicatie, slechte afstemming van
processtappen, etc. In heel korte tijd zie je hoe belangrijk
het is om goede processen in te richten, iets waar
business analisten natuurlijk alles van weten! Heel
leerzaam en hartstikke leuk!

Het DREAM event van Judith van Vorle

Ook al zit ik jaren in het ‘vak’ als business analist, ik was
helaas nog niet eerder op een congres / beurs geweest
voor vakgenoten. En ik kan je nu al vertellen: wat heb ik
dan veel gemist! Wat een genot om zoveel vaktijgers te
ontmoeten en zoveel ervaring bij elkaar te zien.

De reden voor mij om het DREAM event te bezoeken
was vooral het ontmoeten van vakgenoten, maar
daarnaast ook zeker om (nieuwe) ontwikkelingen in het
vak te horen. En horen van ‘klanten’ hoe zij omgaan met
requirements(management), agile, Scrum en de rol van
de business analist daarin.

Ik bezocht allereerst de presentatie van de Provincie
Overijssel, omdat zij daar met basisregistraties bezig zijn
en daar ben ik nu ook bij de Provincie ZuidHolland mee
bezig. Enerzijds vond ik het prettig om te zien dat zij
tegen dezelfde zaken aanlopen als ik bij ZuidHolland
(namelijk: hoe haal je requirements op bij de business
die niet altijd heel positief tegenover de basisregistraties
staat). Anderzijds jammer dat je daardoor weinig nieuwe
ideeën ophaalt om te gebruiken.

Na een overheerlijke lunch en gelegenheid tot netwerken
(ik zag diverse bekenden, altijd leuk) heb ik de
sokkenworkshop bezocht. Een hilarische manier om met
je neus op de feiten gedrukt te worden, die zorgde voor
de nodige ontspanning tijdens deze verder vrij serieuze
dag. In de sokkenworkshop wordt duidelijk dat je als
organisatie snel de bocht uit vliegt als je pretendeert de
klant voorop te zetten. Wat betekent dat nou écht? Ik
heb het antwoord nog niet, en elke casus is anders,
maar deze sokkenworkshop vergeet ik niet snel!

De presentatie van de NS over ‘Hoe borg je
requirements engineering in een grote organisatie?’ vond
ik inspirerend. Al bijna 10 jaar doe ik opdrachten bij grote
organisaties en dus herkende ik veel in wat Sven van der
Zee vertelde. Het lijkt me echter nog steeds een
uitdaging om in een dergelijke grote organisatie iedereen
dezelfde richting op te krijgen. In hoeverre blijven er toch
niet eigen koninkrijkjes met eigen werkwijzen bestaan?
Dat zul je, denk ik, daadwerkelijk bij NS op de werkvloer
moeten ervaren.

Veel ervaring
bij elkaar
door Judith van Vorle
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Je begon je presentatie op het DREAM event
met de uitspraak dat jij requirements
engineering eigenlijk een heel foute term vindt.
Waarom is de term requirements engineering
zo fout?

Ik ben altijd al gevoelig geweest voor taal. De laatste tijd
begin ik steeds meer te letten op wat er gebeurt als
mensen de verkeerde woorden gebruiken. Welke
beelden roept dat op? Requirements engineering vind ik
een typisch voorbeeld van een verkeerd gekozen
combinatie van woorden. Met engineering kun je
uitrekenen of een brug sterk genoeg wordt om er
vrachtwagens overheen te laten rijden als je draagkracht
van een boogconstructie kent en het gewicht van ijzer,
rekening houdend met de zwaartekracht. Het is een
harde wetenschap. Het antwoord op een vraag kun je
aan de hand van de juiste wiskundige formules
berekenen.

De term requirements engineering doet vermoeden dat
we met requirements iets vergelijkbaars doen. En dat is
helemaal niet het geval. De complexiteit bij requirements
zit er nou juist in dat de klant van tevoren niet precies
weet wat hij wil, dat je vaak op zoek moet naar het echte
probleem, dat je de klant een oplossing presenteert en
dat de klant ontdekt dat hij toch iets heel anders wil. Dat
is geen verwijt aan de klant, maar de realiteit. De
complexe wereld waarin wij werken, vraagt om een heel
andere aanpak dan engineering. Ons werk is geen harde
wetenschap. Er is geen vast stappenplan. Er is niet één
antwoord.

Paul Turner trok in zijn openingsspeech een vergelijking
met Michelangelo die zou hebben gezegd dat hij in elk
stuk marmer al een compleet beeld voor zich zag. Het

Er is niet één antwoord
Arjen Uittenbogaard is vaak op het DREAM event aanwezig geweest als
spreker. Zo ook op DREAM15. Zijn presentatie ging over “Zingeving
voor Requirements Engineers”. Voor ons een mooie aanleiding voor een
interview.

Interview

door Reinoud de Leve en Hans Siebering

De complexe wereld waarin wij
werken, vraagt om een heel andere
aanpak dan engineering. Ons werk

is geen harde wetenschap. Er is
geen vast stappenplan. Er is niet

één antwoord.

http://dreamevent.nl/pdf/DREAM15/Zingeving_voor_REs-Arjen_Uittenbogaard.pdf
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enige wat hij had te doen was het beeld bevrijden door
het overtollige steen weg te hakken. Paul Turner voegde
er wel aan toe dat dat alleen was weggelegd voor
genieën. Ik geloof niet zo in deze vergelijking. Los van
het feit dat maar weinigen onder ons een genie zijn,
veronderstelt deze vergelijking dat het resultaat al van
tevoren vast ligt. Het is een beetje vergelijkbaar met
mensen die zeggen dat ze de requirements moeten
verzamelen, alsof de requirements ergens voor het
oprapen liggen. Zij houden er geen rekening mee dat
requirements juist in de loop van het project ontstaan en
veranderen. In een complexe wereld is het beter om het
met elkaar eens te worden over de richting waarin je je
gaat bewegen en dan kleine stappen te doen, dan je te
fixeren op één punt op de horizon. Een punt op de
horizon is veel te precies.

In plaats van engineers zijn we volgens jou
vaak onbewust een soort kwakzalvers.
Wanneer maken we ons schuldig aan
kwakzalverij?

De kwakzalver gelooft in een lineair verband tussen het
middeltje dat hij zijn patiënt heeft voorgeschreven en de
genezing die daarop volgde. Als één keer een patiënt is
genezen nadat hij zijn ochtendurine heeft gedronken, zal
de kwakzalver steeds opnieuw patiënten voorschrijven
hun ochtendurine te drinken in de heilige overtuiging dat
dat zal helpen. De kwakzalver doet daarmee geen recht
aan de complexiteit van de wereld. Hij ziet niet in dat
buiten de ochtendurine ook andere factoren kunnen
hebben bijgedragen aan de genezing van de patiënt.
Misschien heeft bij nader inzien de ochtendurine geen
enkele rol van betekenis gespeeld. Wie zal het zeggen?
Het oorzaakgevolgdenken van de kwakzalver is veel te
simplistisch.

Er zijn vrouwen in Afrika die een blad in de emmer water
doen die zij op hun hoofd naar het dorp dragen, omdat zij
geloven dat ze daardoor minder water onderweg zullen
morsen. Het feit dat de vrouwen niet weten waarom het
blad voorkomt dat zij water morsen, maakt het voor mij
nog niet tot kwakzalverij. Je kunt best de goede dingen
doen, zonder dat je de juiste oorzaak daarvan weet.
Het wordt pas kwakzalverij als je bij een complex
probleem een lineair verband suggereert tussen een
middel en een resultaat. Wij doen dat als we methoden
en technieken waarmee we succesvol zijn geweest in het

ene project, voorstellen als de oplossing voor de
problemen in een ander project. Het is namelijk gewoon
niet waar dat iets wat succesvol was in de ene situatie
automatisch ook succesvol zal zijn in een andere
situatie. Zo zit de wereld niet in elkaar. Er is nooit één
oorzaak voor het succes.

Ik vind dat we daarom ook beter niet over best practices
moeten spreken. We kunnen het hooguit over good
practices hebben. Het woord best doet vermoeden dat
het altijd zal werken. Daarom zijn best practices
misschien wel een vorm van kwakzalverij.

Tegenwoordig omarmen veel organisaties een
agile werkwijze. Is agile nu ook een vorm van
kwakzalverij?

Bij Altimos hebben we op onze visitekaartjes staan:
“persoonlijk agile veranderen”. We hebben nog een flinke
discussie gehad of we het woord ‘agile’ zouden
gebruiken. We hebben ervoor gekozen om het wel te
doen, maar uiteindelijk gaat het ons om verbetering van
mensen, teams en organisaties. Het agile gedachtegoed
is daarbij een goed uitgangspunt. “Responding to change
over following a plan” is een verstandige grondhouding
als je ervan uitgaat dat de wereld veranderlijk is. Het is
geen oplossing, geen silver bullet, maar het geeft
richting. Zo kijk ik ook tegen de andere principes uit het
Agile Manifesto aan. Een vuistregel als ‘INVEST’ zie ik
niet als een hard criterium voor een goede user story.
Het zijn voor mij meer aandachtspunten bij een goede
discussie over de user story. Agile sluit wat dat betreft
heel goed aan op de werkingsmechanismen waarover ik
op het DREAM event heb gesproken.

Als jullie bedoelen dat organisaties er soms denken te
zijn als ze iedere morgen een standup houden en aan
het eind van iedere sprint een retrospective, dan heb je
gelijk. Als je alleen de dingen doet zonder dat je goed
weet waarom je de dingen doet, verbeter je misschien
wel iets, maar gaat het nooit echt vliegen. Daarbij werkt
het vaak goed om eerst een bepaalde discipline aan een
team op te leggen. Als coach vraag ik in het begin aan
het team de dingen te doen omdat ik het zeg. Dat is mijn
vakmanschap. Ik weet namelijk dat dat de goede
discussies gaat opleveren. Daarnaast stimuleer ik het
team om kritisch te blijven nadenken. Het stimuleren van
subversiviteit kan heel positief werken. Projectmanagers
vinden dat niet altijd leuk, maar ik vind dat als het team
vindt dat bepaalde dingen niet werken, ze er mee op
moeten houden om iets anders uit te proberen wat
mogelijk wel werkt. Meestal stel ik voor om dat dan te

Arjen Uittenbogaard

In een complexe wereld is het beter
om het met elkaar eens te worden
over de richting waarin je je gaat

bewegen en dan kleine stappen te
doen, dan je te fixeren op één punt

op de horizon. Een punt op de
horizon is veel te precies.
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Interview
doen voor een paar sprints en steeds in de retrospective
te bekijken of het wel werkt.

Het mooie aan Scrum is dat de sprint zelf geen complexe
werkelijkheid meer is. Een sprint is het werk dat je gaat
doen in de komende twee weken. Daar is niets complex
aan. De complexiteit bevindt zich juist buiten de sprint,
waar je rekening moet houden met verschillende
stakeholders, met ieder hun eigen belangen. Het zijn
vooral de product owners die moeten kunnen omgaan
met die complexe werkelijkheid.

In een complexe wereld waarin je te maken
hebt met politiek, conflicterende belangen van
stakeholders, samenwerking met tal van
andere partijen krijg je te maken met
weerbarstige patronen. Jij gebruikt in je
presentatie de term ‘Werkingsmechanisme’.
Kun je uitleggen wat dat is?

De term werkingsmechanisme ontleen ik aan het boek
‘Plezier beleven aan taaie vraagstukken’ van Hans
Vermaak. Hij beschrijft daarin een aantal weerbarstige
patronen die je tegenkomt bij grote
veranderingstrajecten. Bij weerbarstige patronen is er

een onbewuste, dominante houding die de verandering
in de weg zit. Vermaak legt uit welke dynamiek ervoor
zorgt dat dit patroon in stand wordt gehouden en wat je
daar tegenover kunt zetten om dat te doorbreken. Dat
doet hij met werkingsmechanismen die je per situatie
moet vormgeven met technieken en werkwijzen. Hij geeft
verschillende typen werkingsmechanismen: voor
interactie (hoe werken we samen?), cognitie (hoe kijken
we naar de wereld?), procesontwerp (hoe gaan we
veranderen?) en procesverankering (hoe houden we de
verandering in stand?).

Een voorbeeld van een weerbarstig patroon bij interactie
is ‘dwingen & duiken’. Je ziet het al voor je. Als je
probeert met dwang mensen beter met elkaar te laten
samenwerken, ontwikkelen mensen allerlei technieken
om onder die dwang uit te komen. Een weerbarstig
patroon bij cognitie is ‘enkelvoudige perspectieven &
anekdotische kennis’. Je kunt dat doorbreken door het
introduceren van, en dat is dan een
werkingsmechanisme, ‘cognitieve diversiteit’. Je laat
mensen op een andere manier naar het vraagstuk kijken
door bijvoorbeeld andere metaforen of andere modellen
te gebruiken. Een weerbarstig patroon dat wij vaak in ons
werk zien is ‘onbetwiste waarden’. Intuïtief zegt iedere
programmamanager dat we moeten streven naar
eenheid, beheersing, stabiliteit en meetbaarheid. Dat zijn
allemaal onbetwiste waarden. Hans Vermaak legt uit wat
er mis is met die waarden en dat je ze bijvoorbeeld kunt
doorbreken door ‘problematisering’: je gaat vragen wat
het nou werkelijk oplevert als we dingen meetbaar
gemaakt hebben. Wat levert dat ons op? Gaat het
daardoor nou echt veel beter? Humor is een andere. Dan
ga je de draak steken met de onbetwiste waarden. Een
beetje als een nar.

Het stimuleren van subversiviteit
kan heel positief werken.

Arjen Uittenbogaard is coach, trainer en facilitator. Hij
helpt coaches, professionals, teams en organisaties
meer agile te werken. Daarbij put hij uit de harde
technieken van requirements engineering en object
georiënteerd ontwikkelen. Maar bovenal adresseert hij
steeds weer de zachtere technieken van samenwerken,
communicatie en leiderschap. Hij weet dat veranderen
in complexe omgevingen nietintuïtief is en helpt blinde
vlekken op te sporen en valkuilen te vermijden. Arjen is
een prijswinnend en gewaardeerd spreker.

In september 2015 begon Arjen met vier ervaren
collega’s hun bedrijf Altimos. Altimos helpt bij agile
veranderingen. Als coach van coaches, individuele
professionals en managers, van teams en van
organisaties. Als trainer van vaak ervaren
ontwikkelaars, Scrum Masters en Product Owners. Als
facilitator van workshops aan het begin van en tijdens
verandertrajecten. Liefst in een combinatie van deze
rollen. Met een stevige basis in de theorie van
softwareontwikkeling, agile methodes en veranderkunde
en met voldoende pragmatiek om de praktijk van
alledag aan te kunnen. Creatief en onorthodox. Altimos
staat voor persoonlijk agile veranderen.
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Arjen Uittenbogaard

In Scrumprojecten is kennis van werkingsmechanismen
met name belangrijk voor product owners. Zij moeten
kunnen omgaan met politiek, conflicterende belangen,
partijen die niet goed met elkaar samenwerken en alles
wat de wereld complex maakt.

Een terugkerend thema bij jou is ’verhalen
vertellen’. Wat maakt verhalen vertellen zo
belangrijk voor ons vak?

Als je met requirements bezig bent, gaat het niet in de
eerste plaats om het vertellen van verhalen, maar veel
eerder om het luisteren naar verhalen en het stimuleren
dat mensen verhalen vertellen. Ik noem dit story
listening. Je moet goed luisteren naar wat mensen
vertellen over hun werk bij het koffieapparaat. Ook al
klinkt het als gemopper, daar hoor je de werkelijke
problemen waar ze mee zitten. Als je iemand officieel
gaat interviewen, geef je voor je het weet met je vragen
richting aan het gesprek. Je volgt jouw voorstelling van
de werkelijkheid. De geïnterviewde geeft antwoord op
jouw vragen, maar je hoort daarmee niet zijn verhaal. Je
hoort niet wat hem werkelijk bezighoudt. Ik heb van de
week een workshop gegeven over Clean language. De
gedachte bij Clean language is dat je jouw
gesprekspartner alleen de woorden teruggeeft die hij zelf
heeft gebruikt. Je mag als interviewer niets toevoegen.
Het is voor een interview een wat extreme
gespreksvorm. Maar ik vind het heel belangrijk dat je je
ervan bewust bent dat je met jouw interpretaties en jouw
woorden het gedachteproces van de ander danig kunt
verstoren.

Als het gaat over het vertellen van verhalen, is het
voordeel van verhalen dat ze herkenbaar zijn. De
luisteraars hebben vaak hetzelfde of iets vergelijkbaars
meegemaakt. Ik stimuleer daarom het uitwisselen van
concrete gebeurtenissen. Bijvoorbeeld iets uit de
afgelopen week waar je trots op bent, blij van werd, of
waar je mee worstelt. Dat zijn vaak heel herkenbare
gebeurtenissen. Bij zo’n anekdote kunnen we ons veel
meer voorstellen dan als iemand abstract vertelt wat zijn
taken of werkzaamheden de afgelopen week zijn
geweest. Juist als je het concreet maakt en vertelt hoe
mensen momenteel gegevens uit het ene systeem
handmatig moeten overnemen in het andere systeem en
dat dat dankzij de nieuwe architectuur niet meer hoeft,
dan spreek je mensen aan.

Het is ook goed om onderling anekdotes uit te wisselen
omdat je zo ervaringen deelt en een gedeeld beeld krijgt
van wat wij ‘goed’ en wat wij ‘slecht’ vinden. Ik kan
iedereen aanraden om veel en veel meer gespitst te zijn
op het opvangen van dergelijke verhalen en om je
ervaringen in een verhalende vorm te delen.

Een andere manier om verhalen te gebruiken is
storytelling. Die kun je gebruiken om patronen of
mechanismen duidelijk te maken of om een verandering
te begeleiden. Een verhaal hoeft dan niet anekdotisch te
zijn. Het kan ook metaforisch zijn. Als je dit toepast moet
je je realiseren dat storytelling een kunst op zich is. Je
moet eerst op zoek naar een goede metafoor. Het is
belangrijk dat je alles wat je wilt zeggen op een goede
manier in het verhaal kwijt kunt en dat er geen dingen in
het verhaal zitten die er niet mee te maken hebben en
dus alleen maar afleiden. Het hoeft niet zo simpel te zijn
dat iedereen meteen weet wie er bedoeld wordt met de
koning uit het verhaal. Het is juist wel goed als daarover
een discussie kan ontstaan. Ten slotte moet je, als je een
verhaal vertelt, daar wel werk van maken. Goed vertellen
is ook een kunst. Het moet kloppen. Het moet echt zijn.
Op deze manier verhalen vertellen moet je alleen doen
als het bij je past, als je het kunt.

Je moet goed luisteren naar wat
mensen vertellen over hun werk bij
het koffieapparaat. Ook al klinkt het

als gemopper, daar hoor je de
werkelijke problemen waar ze mee

zitten.
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Het DREAM event is het enige congres waar ik ieder jaar
een gaatje voor vrij houd in mijn agenda. Elk jaar weer
kijk ik uit naar een aantal specifieke presentaties, zoals
die van Ivar Jacobson vorig jaar (die ik eerlijk gezegd
tegen vond vallen omdat hij mij niet wist te overtuigen
met zijn promotie van ‘use case 2.0’). Maar dit jaar was
het juist het thema waardoor ik deze editie voor geen
goud wilde missen: business analyse. Geruime tijd heb
ik mijn werkzaamheden onder de noemer
informatieanalyse of requirements engineering
uitgevoerd. In 2014 wees een oplettende intermediair mij
er op dat de titel business analyse mijn werkzaamheden
veel beter dekte. Sindsdien heb ik mij veel theorie over
het vak business analyse eigen gemaakt en mijn
praktijkervaring verder uitgebreid. Ik was echter zeer
benieuwd hoe vakgenoten de verschuiving van de titel
requirements engineering naar business analyse
ervaren.

Met de inspirerende en voor sommigen vermoedelijk ook
confronterende keynote van Paul Turner werd het
congres meteen zeer sterk geopend. Hij verwoordde op
rake wijze zaken die mij, en hopelijk ook anderen, sinds
een aantal jaren behoorlijk dwars zitten. Ik wil dit graag
toelichten. Allereerst de methodiek die in de ogen van
velen geldt als de grote verlossing: ’agile’ en/of ’Scrum’.
Ik noem beide termen omdat ze maar al te vaak door

elkaar worden gebruikt, zelfs door een grote groep
gecertificeerde professionals. Voor alle duidelijkheid: ik
sta achter de agile principes en pas deze waar mogelijk
bewust en onbewust toe. Ik heb echter moeite met de
overtuiging dat agile frameworks zoals Scrum een
garantie zijn voor succes. Ik zie namelijk in de praktijk
ook agile softwaretrajecten met regelmaat mislukken.
Bijvoorbeeld door product owners met gebrek aan
(product)visie, te weinig betrokkenheid of onvoldoende
bevoegdheden om beslissingen te nemen. Gold dat ook
niet voor veel gedelegeerde opdrachtgevers bij Prince2
projecten? Daarnaast zie ik te vaak teamleden die door
gebrek aan kennis en vaardigheden onmogelijk de
beoogde kwaliteit en tempo kunnen waarmaken. Een
methodiek of framework zorgt uiteindelijk niet voor
succes; dat doen de betrokken en vaardige
medewerkers in en rondom een verandertraject.

Daarnaast valt mij op dat binnen de huidige (agile)
werkwijzen de toegevoegde waarde van business
analyse vaak onderschat wordt en daardoor ook niet
volledig wordt benut. Het vak ‘business analyse’ omvat
meer dan alleen het verzamelen en opstellen van user
stories en zelfs meer dan het beschrijven van
requirements in het kader van softwaretoepassingen. De
gemiddelde business analist zal zich met regelmaat ook
bezig houden met het beschrijven van processen, het
zichtbaar maken van samenhang (bijvoorbeeld aan de
hand van informatiemodellen), of het achterhalen van de
oorzaak van een probleem en het uitwerken van
verschillende oplossingsrichtingen. De gemandateerde
opdrachtgever moet besluiten welke veranderingen
worden doorgevoerd ter realisatie van de

’Hoe loopt jullie project?
Goed hoor! We doen het
namelijk volgens Scrum’

Het DREAM event van Hidde Nieuwenhuijsen

Ik heb moeite met de overtuiging dat
agile frameworks zoals Scrum een

garantie zijn voor succes.

door Hidde Nieuwenhuijsen
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(bedrijfs)doelstellingen. Om te kunnen bepalen wat het
juiste is, moeten de beslissers inzicht hebben in het
geheel of in elk geval the bigger picture voor ogen
hebben. Het is een van de essentiële taken van de
business analist om de beslissers dat inzicht te
verschaffen. Hiervoor moet de business analist meer
informatie verzamelen en verwerken dan op het eerste
oog relevant lijkt. ’Spend money on the right things,
before doing things right‘ was in dit kader een van de
treffende citaten van Paul waarmee ik mij gesterkt voel in
mijn kritische opstelling.

De presentatie ‘De requirements liggen voor het oprapen’
van onder andere Louis Veltmeijer en Stefan Staal
versterkte mijn streven om processen vaker conform de
standaarden en conventies te noteren. Dat schiet er door
tijdgebrek regelmatig bij in.

De presentatie van Arjen Uittenbogaard wilde ik, net als
vele anderen, ook deze keer niet missen. Hij deelt zijn
mening erg gemakkelijk en op prettige wijze met de
aanwezigen. Niet dat ik het altijd met hem eens ben. Ik
vind bijvoorbeeld ‘requirements engineering’ wél een
passende benaming voor bepaalde onderdelen van ons
vak en ik ben juist wel blij ’als mijn garage een aantal
goede verbeteringen doorvoert nu mijn auto daar toch
staat‘. Uiteraard in overleg met mij als opdrachtgever.
Maar Arjens presentaties staan bij mij tot nu toe garant
voor food for thought en in ieder geval voor een aantal
goede boeksuggesties. Van deze presentatie neem ik
zijn tip om ter afwisseling tijdens workshops dissensus in
plaats van consensus na te streven, graag direct over.
Ook wil ik gehoor geven aan zijn idee om wat vaker
verhalen te gebruiken en de skill ‘luisteren naar de ander’
niet te verwaarlozen. Wederom een waardevolle en
prettige presentatie.

Ik heb uiteraard nog een aantal presentaties bijgewoond.
Ook daar heb ik wat van opgestoken hoewel die me
minder zijn bijgebleven. Een uitzondering hierop is het
sprintbord van de NS met daarop volgens mij zo’n 60 te
nemen ‘hordes’ voordat de eindstreep is bereikt; dat
plaatje zal ik waarschijnlijk nooit meer vergeten.

Ook dit jaar heeft de deelname aan het congres mij veel
opgeleverd; bezinning, bevestiging, kennis, inspiratie,
reflectie en gezellige ontmoetingen. Wel hoop ik dat we
de oproep van onder andere Paul Turner volgen om ons
vakgebied minder laten domineren door agile en Scrum
en dat er meer aandacht komt voor de
professionalisering van de brede lijst van competenties
en instrumenten van de business analist. In dat kader kijk
ik nu al uit naar de volgende editie van DREAM. Dan
staat immers het thema Tooling op de agenda. Ik ben
benieuwd of er al gebruiksvriendelijke toepassingen op
de markt zijn die de business analist voldoende
faciliteren bij het leveren van toegevoegde waarde voor
de organisatie.
PS: Voor degenen die meer willen weten over het
onderwerp systeemdenken kan ik het boek
’Systeemdenken’ van Bryan, Goodman en Schaveling
van harte aanbevelen.

Het DREAM event van Hidde Nieuwenhuijsen

Ik kijk nu al uit naar de volgende
editie van DREAM. Dan staat

immers het thema Tooling op de
agenda.
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1. Paul told the story of the blind men and the
elephant, which shows that if you only look at
the parts, you will never see the whole
elephant. Software engineers are highly trained
in systematic thinking. They are used to
splitting up complex problems into smaller, less
complex ones. A technique they often use is
loose coupling and high cohesion. Are there
similar techniques that will help us to come
from a too narrow view on the problem to the
bigger picture without making the picture too
big and complex?

A business activity model will provide an overview of
what the organisation is about and what are its most
important business activities. This model is also based
upon an understanding of the world view which provides
the underlying rationale for the business system.
Keeping this world view in mind and developing a BAM
on this basis, means that the overview model is focused
on why the business system exists and the analysts
know what needs to be done to achieve this. This model
also provides a highlevel view which gives a context for
decomposition and drilling down into the detail. As an
alternative, a context diagram also provides an overall
context for the individual features to be provided within a
system (business or, at a more detailed level, IT) and
helps to identify the full range of actors whose needs
have to be satisfied in the solution.

2. Paul did an exercise and asked us during
his talk to take position between two other
people of the audience. We weren’t able
because everyone was moving. This was a
very good illustration of things that often
happen in big IT projects. We have a very clear
picture of the end state, but the way to come
there is nearly impossible. Each system
depends on other systems which depend on

others and so on. How can System thinking
help in those situations?

Again, having an overall view of the underlying rationale
for the business system (its Weltanschauung or world
view) helps to keep all the developments and projects in
line with this and focuses attention on what the desired
results/outcomes are. In addition, the very process of
investigating these world views uncovers areas of
agreement and difference between key stakeholders
which, if not recognized and managed, can derail
projects and programmes.

3. On the same subject. The fact that there is
a connection between everything, your project
influences other projects, and will be influenced
by the other projects as well could lead to a
paralyzing effect, trying to control all influencing
effects. Is there a way to avoid or to control this
paralyzing effect. How can you run a successful
project, being aware of your surroundings
without being stuck trying to keep track of
everything around you?

Programme and portfolio management are the key here

Interview

The very process of investigating
these world views uncovers areas of
agreement and difference between

key stakeholders which, if not
recognized and managed, can derail

projects and programmes.

Agile is in essence a
development of systems
thinking
Paul Turner's keynote at DREAM15 was about systems thinking. He
currently is retiring from his work at Assist Knowledge Development. His
colleague Debra Paul answers some questions we sent her by email.
by Geertje Appel
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– ensuring that individual projects operate within a wider
context of other projects contributing to the same goal
(programme management) and are within the overall
series of activities (projects and businessasusual)
undertaken by the organisation. One of the benefits of
programme/portfolio management is that the effects of
one project on others is explicitly recognized and
managed. In addition, programme/portfolio risk, issue
and change logs should provide a mechanism to raise
and investigate issues that have a broader impact than
on an individual project. However, systems thinking and
the approaches discussed in earlier responses, provide
the overall world view and model that are against which
actions may be benchmarked and checked for continuing
alignment with the desired result.

4. Most of our readers are working as a
requirements engineer and not really as
business analyst. How could they incorporate
system thinking in their work?

Requirements need context and we have to know WHY
stakeholders have requested these requirements and
what overall business goals they serve. Otherwise, there
is a danger that requirements are identified, documented
and even implemented that do not contribute to the
overall goals of the organisation (or, in extreme cases,
are even opposed to them). So, building on the answer
to question 1, having an understanding of the consensus
world view and creating an overall BAM/Context diagram
helps requirements engineers to understand the wider
context for their work. We can see this particularly in the
development of a hierarchy of requirements where the
business requirements are linked to the overall world
view, objectives, CSFs/KPIs and drive the more detailed
functional/nonfunctional requirements.

5. At the moment everybody is moving to agile
development. How does systems thinking
relates to agile development? What lessons
could the agile community pick up from
systems thinking?

Agile is in essence a development of systems thinking –
the Agile philosophy is based upon holding a particular
world view and the most effective Agile practitioners
understand this. Further, and in line with the response to

question 1, an overview understanding of the nature and
desired activities of the business system, allows Agile
practitioners to understand priorities, recognize the
nature of the increment to be released, ensure there is a
cohesion to any solution release. One of the dangers on
Agile development is that everyone immediately gets
consumed by the detail working out responses to
individual user stories. Allying Agile with systems thinking
ensures that the ‘big picture’ is visible at all times and
that the ‘trees’ do not obscure the ‘wood’. A context
diagram derived from an understanding of the world view
and the activities from the BAM that are being
addressed, is a great start for an Agile development.
Agile is about delivering ‘the right thing’ which would not
be possible without understanding why or what, in the
context of the wider system of interest.

6. The relation between systems thinking and
mental models went a bit quickly, could you
explain the relation between systems thinking
and mental models, or how mental models help
in this process?
7. Paul reminded us that communication is
really tricky without a shared mental model. I
suppose a glossary of terms should be at the
basis of a shared mental model. In many
projects the glossary is a dead or dying. Are
there techniques to make a mental model and
to keep it alive?

Mental models are really useful to be able to ‘see’ the
holistic view. Too often IT professionals focus on
elements of the problem – usually those where IT is the
‘answer’ or the users have identified specific problems 
and omit to consider other factors or the root causes. If
an analyst thinks holistically, a mental model is very
important to enable the analyst to perceive how the
individual issues, stakeholders, processes, etc work
together to create the situation under investigation. The
importance of a glossary of terms is often
underestimated and the process of compiling one forces
BAs/requirements engineers to actually analyse what is
meant by particular terms or concepts; for instance, what
do we really mean by an apparently simple term such as
‘customer’ in this organisation? Creating the context
diagram referred to above also compels us to think hard
about our stakeholders and whether there are, in fact,
actors and user roles that are not obvious from a study of
the organisation chart.

One of the dangers on Agile
development is that everyone

immediately gets consumed by the
detail working out responses to

individual user stories.

Debra Paul
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Veelzijdige keuze aan
sessies

Het DREAM event van JanWillem Zaalberg

Het was als vanouds weer fantastisch, alweer het zesde
Dream event. Ik kom er altijd veel bekenden tegen. Heel
erg leuk om bij te praten. Het is wat dat betreft net een
reünie. Er zijn veel mensen die ieder jaar komen en dat
is natuurlijk niet voor niets: die vinden het allemaal een
fantastisch event.

Maar het gaat natuurlijk om de inhoud. Geweldig leuk
aan het Dream event is dat het de combinatie biedt van
theorie en ervaringen uit de praktijk bij overheid en
bedrijfsleven. Ik denk dat het event daarin een unieke
positie heeft ten opzichte van andere congressen op dit
vakgebied. Voor ons als werkers in de praktijk is dat
natuurlijk heerlijk want wij herkennen de punten waar wij
tegenaan lopen in de presentaties en leren van elkaars
ervaringen.

Naar welke presentaties ben ik allemaal toe geweest? Ik
heb een mix gekozen van heel verschillende sessies.
Allereerst is er natuurlijk de belangrijkste Keynote
speaker. Daar gaat iedereen naartoe. Het lukt elk jaar
weer om een geweldige Keynote speaker binnen te
halen, een bekendheid in de wereld van Requirements
Engineering. Dit keer Paul Turner met een verhaal over
systeemdenken. Een rijk verhaal over inzicht in de
samenhang van systemen dat uitnodigt om bewuster te
kijken naar de effecten van veranderingen op
omliggende systemen.

Dan verplaatsen we ons naar de parallelsessies. Ik ben
geïnteresseerd in het inrichten van het requirements
management proces en daarom ben ik gegaan naar een
presentatie van ABN AMRO samen met Devoteam.
Vanuit ABN AMRO werd de context en de behoefte
geschetst en Devoteam vertelde hoe ze tooling hebben
ingericht voor die werkomgeving. Interessant was de
toepassing van een centrale baseline repository en
verschillende project repositories. Daarna ben ik geweest
naar de sessie ‘Agile Requirements Engineering op
zichzelf niet meer voldoende’, wat mij erg interesseert
omdat je ziet dat er tegenwoordig sterk wordt ingezet op
agile werken, meestal met Scrum, maar je merkt dat in
dat proces op het vlak van requirements management er
vaak wat dingen tekort schieten. Carel Daams, de
presentator, inventariseert de knelpunten met veel
interactie en discussie met de zaal. Een leuke sessie
over een heel relevant onderwerp. Jammer dat ik de
lezing van Arjen Uittenbogaard ervoor heb moeten
missen want hij is altijd een geweldig verteller met een
inspirerend verhaal.

Daarna was het tijd voor lunch met vakbeurs en dat is
super gezellig. Je komt gewoon tijd tekort want er is

zoveel te zien en zoveel
mensen om mee te praten.
Fantastisch moment om te
netwerken en folders te
verzamelen bij de
verschillende stands. Een
aantal stands zorgde voor
wat entertainment en
natuurlijk demonstraties.
Alleen al om die reden zou
je eigenlijk willen dat het
programma twee dagen
zou duren.

Daarna weer een stel
parallelsessies. Wel lastig
hoor met die parallelsessies want je moet kiezen, je kunt
niet alles doen. Nou ja, het beste wat je kunt doen als je
er met een paar collega’s naar toe gaat, is dat je de
sessies verdeelt en na afloop elkaar bijpraat. Dat is ook
wat ik gedaan heb, een vrij lange rit, carpoolen en na
afloop delen wat we gezien hebben. 's Middags ben ik
geweest naar de workshop Brainwriting. Erg leuk om
eens een workshop te doen. Het bleek een bijzondere,
zwijgzame sessie met ideeën opschrijven. Zo komen de
ideeën van spraakzame en minder spraakzame mensen
snel op papier, je kunt er op voortborduren maar ze
worden niet doodgediscussieerd. Een prima techniek en
leuk om eens mee te oefenen. Daarna ben ik geweest
naar ‘The mistakes Peter made or the value of Business
Analysis standards’. Daar was ik natuurlijk wel benieuwd
naar want van fouten kun je leren. De sessie begon met
een verhaal over een beginnend business analist die een
aantal acties doet die op het eerste gezicht prima lijken
maar toch niet goed uitpakken. Met vervolgens een
analyse waar dat door komt. Daarna vervolgde de sessie
met een pleidooi voor business analysis
certificeringstrajecten waar de presentator een overzicht
van gaf.

En dan ten slotte de afsluiter, de tweede Keynote. Een
bezinnend verhaal over je bewust zijn van de essentie
van de organisatie en de behoeften van de mens daarin,
gelardeerd met wijsheden van filosofen en uit het
boeddhisme.

Het was weer een fantastisch programma over het
geheel. Het Dream event vind ik een uitstekende formule
met goede Keynote speakers aan het begin en het einde
van de dag en een veelzijdige keuze aan sessies van
verschillende bedrijven. Ik heb ervan genoten en als het
even kan kom ik volgend jaar weer. En elk jaar daarna
als het aan mij ligt.

door JanWillem Zaalberg
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Het DREAM event van JaapHein Vruggink

Een DREAM event is wat mij betreft eigenlijk al op
voorhand geslaagd: het is een geweldige gelegenheid
om oude bekenden te spreken en om nieuwe
vakgenoten te leren kennen. Daarnaast is het verfrissend
om buiten de dagelijkse praktijk op het requirementsvak
te reflecteren.

Ik ben kennelijk niet de enige die er zo over denkt: in zijn
aftrap van DREAM 2015 wees Remco Lagarde trots op
het record van ruim 350 deelnemers. En we kregen ook
een inhoudelijk sterke dag. Voor mij ging de dag over de
balans tussen groot en klein, tussen zoom in en zoom
uit.

Keynote speaker Paul Turner ging met Brits gevoel voor
understatement in op systeemdenken, denken dat het
geheel ziet: een business analist moet outside the box
denken, om de doodeenvoudige reden dat het systeem
in zijn geheel sowieso niet in die box past.
Paul had een simpele oefening om de aanwezigen een
complex systeem te laten ‘voelen’. Paul vroeg ons om 2
mensen uit het publiek te kiezen en naar de plek midden
tussen deze twee mensen te gaan. Ik vond het jammer
dat Paul direct ingreep: waarom niet 2 minuten chaos om
de les in te laten zinken. Dan vergeet je nooit meer hoe
het voelt om met zijn allen complex te zijn.
Maar wanneer nu het systeem, en wanneer het detail,
that’s the question! Paul gebruikte de fabel van de egel
en de vos. ‘The fox knows many things, but the
hedgehog knows one big thing’. Je hebt verschillende
types nodig: mensen die als de egel dichtbij heel scherp
zien of alles zoals de vos het geheel zien, maar een
beetje vaag.

Prima theorie, maar hoe doe je dat in de praktijk? De
workshop door Hans Pettinga en Eelco Herle gaf direct
het goede voorbeeld. Zij vertelden hoe ze bij de provincie
Drenthe de verschillende projecten rond de
basisregistraties aanpakken. En dat doen ze nuchter,
stap voor stap. Probeer de problemen in kleine stukjes te
hakken. Maar als het nodig is – bijvoorbeeld om
weerstand bij stakeholders weg te nemen – dan moet je
niet bang zijn voor holistisch ketendenken.

In de sessie erna citeerde Arjen Uittenbogaard Hans
Pettinga: ’schuivende panelen moet je gewoon
accepteren‘. Arjen wees erop dat dat ’gewoon‘ niet
gewoon is. Deze uitspraak tekent de expert op het
gebied van complexe organisaties. Arjen vertelde
herkenbare verhalen over weerbarstige patronen in
complexe organisaties en werkingsmechanismen die in
je zo’n omgeving kunnen helpen om kleine stapjes in een
gewenste richting te zetten. In een complexe wereld
moet je steeds nieuwe wegen zoeken. Hoe?

Bijvoorbeeld door dingen die
pijn doen vaker te doen,
door het niet te snel met
elkaar eens te zijn, door het
conflict te zoeken, door
subversiviteit te stimuleren
en boven alles door
verhalen te vertellen. Arjen is een verhalenverteller, en
de kracht van zijn verhaal ga ik juist niet met een
samenvatting weergeven.

En dan nog Arjens keuze in de groot/klein discussie: het
moet kleiner. Alles moet kleiner. Kleinere user stories in
kleinere documenten. De grote systeemview van Paul
Turner houden we dan in de gaten via storyboarden, de
product owner, excursies naar kantoren waar de
software gebruikt wordt.

In de pauze heb ik gesjoeld bij de Future Group, een IT
collectief dat de admin voor ZZPers doet. Goed
gescoord, niet gewonnen.

De sessie van Remco Snelders, product owner bij
bol.com liep niet helemaal zoals gepland. Remco werd
verrast door de enorme opkomst en moest improviseren.
Zijn verhaal ging over Specification by example als
methode om tot shared understanding te komen.
Boeiend, maar de door hem voorbereide interactieve
sessie kwam – buiten zijn schuld niet helemaal van de
grond.

Sven van der Zee van de Nederlandse Spoorwegen
sprak over het borgen van requirements bij NS.
Bijzonder leerzaam om te horen hoe de NS hier (evenals
vele andere grote organisaties) mee worstelt, en
bijzonder moedig om dat hardop te doen. Voor de pijlers
Mensen en Tools heeft de NS heldere en goed
onderbouwde keuzes gemaakt. Op het gebied van
ontwikkelprocessen blijkt het lastig om de juiste
verhouding tussen groot en klein te vinden. Sven
noemde nog de fabel van Phillippe Kruchten over de
kikker (alle projecten zijn hetzelfde) en de octopus (alle
projecten zijn anders). Maar dan blijf ik toch liever bij de
egel en (vooral) de vos.

Theo Severien sloot de dag filosofisch af. Hij vertelde
over essentieel kijken, denken en doen. Daarmee kwam
hij in de buurt van startspreker Paul Turner: er is
samenhang, we zijn onderdeel van 1 systeem: wees
verbonden, wees open, wees eerlijk, wees liefdevol. Na
een tijdje was ik het spoor bijster, maar net toen ik wilde
afhaken maakte Theo de verbinding naar de praktijk. En
hij gaf met ’de business rule van het bestaan‘ veel stof
tot overpeinzing bij de borrel mee.

Balans tussen
zoom in en zoom uit
door JaapHein Vruggink
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Ontdekken

Net gezien
De lol van (ver)dwalen is om onverwacht een prachtige plek te
ontdekken. En mocht je zelf moeite hebben om zo’n plek te vinden, dan
zijn er gelukkig altijd mensen die je de goede richting willen wijzen. Dat
is wat wij met deze rubriek willen doen. Hier zetten we de wegwijzers
neer om jullie de plekjes op internet te laten ontdekken waar het goed
toeven is voor de requirements engineer. Deze keer: welke
onderwerpen zien we meerdere keren terugkomen tijdens de
presentaties op het DREAM event? Zien we dan de onderwerpen die we
actueel vinden in ons vak? Heb je zelf nog mooie plaatsen bezocht die
je wilt delen? Laat het ons weten: dreamagazine@dreamevent.nl.
door Johan Oldenziel

Grip op requirements
We zien dit onderwerp voorkomen in de presentatie van
Devoteam samen met ABN Amro1 en in de presentatie
van de NS2. En we kennen dit als de titel van het boek
om je voor te bereiden op het IREBexamen. In beide
presentaties ligt de nadruk op het gebruik van tools en
technieken. ABN Amro gebruikt Doors Next Generation.
De NS gebruikt een samenspel van Enterprise Architect,
JIRA en een Sharepointomgeving om de requirements
te beheren.

Beter werken met requirements
We werken al enige jaren met User Stories en willen die

nu verder verbeteren. Dat kunnen we op verschillende
manieren doen:

• door het niveau van een User Story goed te krijgen.
Niet te highlevel, maar ook niet teveel detail. Hier
ging de presentatie van het CB (Centraal Boekhuis)
samen met QQuest3 op in.

• Door de kwaliteit van de User Story te verbeteren.
Garm Lucassen van de Universiteit Utrecht
presenteerde een tool4 om requirements te
controleren op syntax, semantiek en pragmatische
logica.

• BDD (Behaviour Driven Development) en SBE
(specification by example) zien we in zowel de
presentatie van KPN/ Sysqa5 als die van BOL.com6.

1http://www.dreamevent.nl/pdf/DREAM15/ABN_AM
RO_Devoteam_presentatie_DREAM.pdf

2http://www.dreamevent.nl/pdf/DREAM15/DREAM_
NS.pdf

3http://www.dreamevent.nl/pdf/DREAM15/Steur
DREAM.pdf

4http://www.dreamevent.nl/pdf/DREAM15/DREAM1
5User_Stories.pdf

5http://www.dreamevent.nl/pdf/DREAM15/BDD_KP
NITNS.pdf

6http://www.dreamevent.nl/pdf/DREAM15/Specificat
ionByExample.pdf

http://www.dreamevent.nl/pdf/DREAM15/ABN_AMRO_Devoteam_presentatie_DREAM.pdf
http://www.dreamevent.nl/pdf/DREAM15/DREAM_NS.pdf
http://www.dreamevent.nl/pdf/DREAM15/Steur-DREAM.pdf
Mailto: dreamagazine@dreamevent.nl
http://www.dreamevent.nl/pdf/DREAM15/ABN_AMRO_Devoteam_presentatie_DREAM.pdf
http://www.dreamevent.nl/pdf/DREAM15/DREAM_NS.pdf
http://www.dreamevent.nl/pdf/DREAM15/Steur-DREAM.pdf
http://www.dreamevent.nl/pdf/DREAM15/DREAM15-User_Stories.pdf
http://www.dreamevent.nl/pdf/DREAM15/DREAM15-User_Stories.pdf
http://www.dreamevent.nl/pdf/DREAM15/BDD_KPN-ITNS.pdf
http://www.dreamevent.nl/pdf/DREAM15/SpecificationByExample.pdf
http://www.dreamevent.nl/pdf/DREAM15/BDD_KPN-ITNS.pdf
http://www.dreamevent.nl/pdf/DREAM15/SpecificationByExample.pdf
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In een agileomgeving praat de gebruiker/ product owner
direct met de bouwer en de tester om tot zowel code als
testcases en daarmee tot acceptatiecriteria te komen.
Door ook de bouwer mee te nemen in het opstellen van
acceptatiecriteria (en niet alleen de tester), raakt de
bouwer meer betrokken en zal zich meer
verantwoordelijk voelen om ook de acceptatiecriteria te
halen. En de rol van een requirementsengineer in dit
proces?

Waarvoor doen wij het?
En we blijven op zoek naar het antwoord op de grote
vraag “Waar doen we het voor?”. Hierop komen twee

verschillende antwoorden, die bij nadere beschouwing in
de uitwerking toch niet zo verschillend lijken. Paul Turner
gaf het antwoord “Hou het geheel in de gaten, benader
het vanuit het systeemdenken”7. En met systeemdenken
wordt bedoeld om het gehele systeem te zien, dit in
tegenstelling tot de systematische benadering, waarin
een probleem in zo klein mogelijke stukjes geknipt wordt.
Een verhandeling over wat systeemdenken is in woord8

te vinden en in beeld9.

Theo Severien vertelde met een filosofische benadering
over de essentie10, waarbij ik me weer afvraag wat de
relatie tussen ‘het geheel’ en ‘de essentie’ is. Belangrijk
hierbij is het transactieprincipe voor menselijke
samenwerking (verzoek – belofte –aantonen
–accepteren) vanuit de DEMOmethode11.

Maar ook al denk je aan het systeem, dan zal in de tijd
dat je aan een oplossing voor (een deel van) het
probleem werkt, het systeem zelf ook geëvolueerd zijn.
Om toch aansluiting te houden, zul je je einddoel alleen
maar bereiken middels kleine stapjes in die richting.

Het Cynefinframework (genoemd door Daams &
Uittenbogaard) kan gebruikt worden om het type
probleem te identificeren en de bijpassende
analysetechniek te bepalen. Dave Snowden is de
grondlegger van het Cynefinframework en legt Cynefin
uit in een mooie presentatie12.

Heel veel onderwerpen zijn aan bod gekomen, van
praktisch voor onze dagelijkse werkzaamheden tot meer
filosofische bespiegelingen. Genoeg hersenvoer!

Net gezien

7http://www.dreamevent.nl/pdf/DREAM15/Paul_Tur
ner.pdf

8http://www.thinking.net

9https://www.youtube.com/watch?v=D8ufEeiPoJU

10http://www.dreamevent.nl/pdf/DREAM15/Presenta
tie_DreamTheo_Severien.ppsx

11https://nl.wikipedia.org/wiki/DEMO

12https://www.youtube.com/watch?v=y6RfqmTZejU

http://www.dreamevent.nl/pdf/DREAM15/Presentatie_Dream-Theo_Severien.ppsx
https://nl.wikipedia.org/wiki/DEMO
https://www.youtube.com/watch?v=y6RfqmTZejU
http://www.slideshare.net/SteveKrug/steve-krug-explains-it-all-for-you-sxsw-2011?related=2
http://www.thinking.net
http://www.dreamevent.nl/pdf/DREAM15/Paul_Turner.pdf
http://www.dreamevent.nl/pdf/DREAM15/Paul_Turner.pdf
http://www.dreamevent.nl/pdf/DREAM15/Presentatie_Dream-Theo_Severien.ppsx
https://nl.wikipedia.org/wiki/DEMO
https://www.youtube.com/watch?v=y6RfqmTZejU
http://www.thinking.net
http://www.slideshare.net/SteveKrug/steve-krug-explains-it-all-for-you-sxsw-2011?related=2
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Donderdag 8 oktober 2015 was het zover: naast de
verjaardag van mijn dochter vond het DREAM 15
evenement plaats. In 2013 was ik voor het eerst naar het
DREAM evenement geweest. Indertijd had ik enorm
genoten van de geweldige sprekers en inspirerende
ideeën. Vorig jaar heb ik het evenement aan me voorbij
moeten laten gaan. Zodra begin juli dit jaar de
nieuwsbrief binnenkwam heb ik me direct ingeschreven
als ‘Early Bird’. De locatie was goed geregeld in hotel
Vianen, ideaal te bereiken met de auto en volop ruimte
voor de gasten.

De keynote van Paul Turner had als titel ‘Systems
Thinking for Business Analysts’. Een van de
hoofdonderwerpen was dat wanneer je binnen een
bepaald kader blijft denken, je dan dezelfde resultaten
blijft produceren. En met markante visuele
onderbouwingen overtuigde Paul Turner de ongeveer
300 deelnemers in de zaal New York ervan om het
grotere geheel te bekijken, om zo een holistisch beeld te
verkrijgen. Enkele foto’s gingen over
waterpompsystemen, een handpomp met beperkte
capaciteit, een kostbare elektrische pomp met hoge
capaciteit, en goedkope met hoge capaciteit, namelijk
een pomp waarbij door rennende kinderen al spelend
water opgepompt werd.

In de koffiepauze erna stonden we met tientallen in een
paar rijen, om koffie of thee te verkrijgen. Al wachtend
rees bij mij de gedachte, dat hier ook Systems Thinking
van toepassing is. Waarom was het zo geregeld dat
enkel de vriendelijke personeelsleden van hotel Vianen
de kopjes mocht inschenken? Het was waarschijnlijk
efficiënter om meer kannen neer te zetten, en de
deelnemers zelf hun kopje te laten inschenken. Het

wachten in de rij
gaf wel weer de
gelegenheid om
een spontaan
praatje te maken.

In de ochtend heb
ik tijdens de
parallelle tracks de
sessie
‘Requirements
verzamelen in
agile, hoe ver
moet je gaan?’
gevolgd. Tijdens
de sessie bleek
dat veel mensen
er in de praktijk

mee worstelen, dat
requirements óf te
globaal zijn
(onduidelijk) óf te
gedetailleerd (niet
de ideale
oplossing). Een
antwoord op de
vraag wat het ‘juiste
niveau’ is, kwam
niet uit de
presentatie. Er
werd uitgelegd dat
dit afhankelijk is
van de teamleden
en het domein. Men
had een formule
uitgewerkt,
waarmee van te
voren het ideale niveau van requirements detaillering
bepaald kan worden.

De tweede sessie die ik gevolgd heb, werd
gepresenteerd door Arjen Uittenbogaard: ‘Zingeving voor
Requirements Engineers’. De inhoud was veel
praktijkgerichter dan de titel deed vermoeden. Wat kan
deze man buitengewoon spreken, en de visueel
geprojecteerde presentatie was super: géén
aantekeningen in woorden, maar foto’s van schilderijen
uit de Gouden Eeuw en van Dalí. Zo kwam de
‘Kwakzalver’ ter sprake, die op een dag met een middel
iemand genezen had, en vervolgens dit middel dag in
dag uit voor elke kwaal ging voorschrijven. Reflecterend
naar de luisteraars, wanneer een methode of techniek
ooit heeft gewerkt, wil dat niet zeggen dat een dergelijke
aanpak overal werkt. En Arjen vertelde over zijn mantra
‘het moet kleiner’. Over ‘product owners’ die moesten
‘ontsplitsen’, omdat de user stories te klein geworden
waren voor de organisatie. Om het overdraagbaar te
maken in de bestaande organisatie, moesten de user
stories gebundeld worden. En over het bevorderen van
de cognitiviteit, gebruikmakend van de afbeelding van
het schilderij van Dalí, waarin het hoofd van Lincoln en
het lichaam van de vrouw van Dalí zijn geschilderd.
Afhankelijk van de afstand zie je of het een, of het ander.

In de lunchpauze raakte ik in gesprek met een
deelnemer die bij Nedtrain werkt. Het was boeiend om
naar zijn verhaal te luisteren. Het ging over de
uitdagingen waar Nedtrain tegen aanloopt, bij het
periodiek onderhouden van treinen, die afhankelijk van
reisplanningen wisselend door het land ingezet worden,
terwijl het aantal onderhoudsplekken beperkt is.

Het DREAM event van Patrick Tangelder

Zomaar met iemand in
gesprek gaan
door Patrick Tangelder
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Tijdens het middagprogramma van de parallelle tracks
heb ik de sessie ‘Brainwriting Workshop’ gevolgd. Met
‘Brainwriting’ wil men het probleem oplossen dat er in
een groep mensen zijn met het ‘hoogste woord’ en
mensen met de ‘beste ideeën’, en dat dit niet dezelfde
personen hoeven te zijn. Na een introductie van vijf
minuten gingen we in groepjes van zes personen aan de
slag. De opdracht was om ideeën op papier te schrijven
in zes ronden, van elk 5 minuten. Tijdens de workshop
bleek dat er veel ideeën loskwamen, en de meest
bijzondere meestal bij ronde 3 en 4. Mijn ervaring was
dat er in een korte tijd door in onze groep, en in andere
groepen, veel ideeën naar boven zijn komen borrelen.

De laatste sessie van de parallelle tracks die ik volgde
had de titel ‘Hergebruik van requirements’. Hier werd
een demonstratie gegeven van de tool Top Team
Analyst, waarmee aangereikt werd hoe requirements
vanuit een Productieomgeving afgesplitst werden voor
een project (‘branche’). En dat de mogelijkheid bestond
om deze requirements na aanpassing door te laten
voeren in een Productieomgeving (‘merge’). Met deze
demonstratie werd inzichtelijk gemaakt dat gebruikers en
software requirements, en diverse modellen vastgelegd
konden worden, en waar ze aan gerelateerd zijn
(‘traceability’).

Tijdens de theepauze liep ik wat rondom bij de standjes
(de vakbeurs), en kwam in gesprek met een persoon
van CAK. En heb globaal vernomen waar CAK (Centraal
Administratiekantoor) in de praktijk met
informatievoorziening tegenaan loopt als gevolg van
wetswijzigingen, die relatief snel doorgevoerd moeten
worden op het gebied van de AWBZ, zorg, uitkeringen,
etc.

De afsluiting vond plaats met de keynote sessie
‘Verbeteren door het verbinden van (vak)mensen en
(ICT)middelen vanuit de essentie door inzicht in
samenhang en integratie’ gegeven door Theo Severien.
De sessie had een hoog filosofisch gehalte, waarbij
‘oude elementen’ uit het leven werden geprojecteerd
naar inzichten voor het vakgebied business analyse. Als
je persoonlijke interesses liggen in het filosofisch
denken, dan kon je aansluiting vinden bij zijn
presentatie. Mocht je minder bekend zijn met ‘de
essentie’, dan kan het zijn dat de presentatie minder
helder overkwam. Ik vond het in ieder geval een
gewaagde rode draad van presenteren, en heb er van
genoten.

Het was voor mij weer aangenaam en inspirerend om
met collega’s de sessies van het DREAM evenement te
volgen. Daarnaast heb ik kunnen bijpraten met leden
van mijn IIBA studiegroep. En wat ik zelf bijzonder leuk
en waardevol vond, was om zomaar met iemand in
gesprek te gaan en ervaringen uit te wisselen.

Het programma van DREAM 15 was weer top. De
agenda was tot in de puntjes geregeld, en er was volop
keus van interessante sessies. Mijn complimenten aan
de organisatie van het DREAM event.

Het DREAM event van Katarzyna Kot

Er werd mij gevraagd of ik een kort stukje wilde schrijven
over hoe ik het DREAM event heb ervaren. Ik kan het in
één zin samenvatten: “Het DREAM event anno 2015 is
een groot succes geworden”. Er zijn drie elementen die
op die dag belangrijk voor me zijn:

• Kennis uitbreiden,
• Zelf iets kunnen doen, bijvoorbeeld door workshops

te volgen,
• En als laatste met vakgenoten van gedachten

wisselen.

Het DREAM evenement
gaf me dit jaar weer een
kans om nieuwe kennis op
te doen dankzij keynotes
en parallelsessies. Het is
net als een batterij
opladen. Het
systeemdenken uitgelegd
door Paul Turner laat me
anders over ons vakgebied
denken. Als business
analist wil ik graag nieuwe
dingen leren en de
ervaringen van anderen
mobiliseren me om mijn
eigen werk anders op te
pakken.

Dit jaar is het ook gelukt om workshops in het
programma in te passen. Deze workshop sessies na de
lunch hebben gezorgd voor voldoende handson
oefeningen en leerzame ervaringen. Ik vond het heel
moeilijk om een keuze te maken welke sessie te volgen;
voornamelijk bij workshops. Uiteindelijk heb ik voor de
“sokkenfabriek” workshop gekozen. Wat een leuke,
interactieve sessie! Ik heb nog steeds leuke
herinneringen aan hoe we de productielijn moesten
inrichten.

Als laatste is het DREAM event voor me ook een soort
reünie evenement, waar ik collega's en klanten kan
ontmoeten. In de loop van het jaar zorgen LinkedIn en
andere social media portalen dat ik op de hoogte blijf van
wat mijn collega’s en klanten doen. Maar deze ene keer
per jaar kan ik hen allemaal persoonlijk zien. In de
inspirerende sfeer van DREAM kunnen we praten en van
gedachte wisselen.

De voorbereidingen voor de nieuwe editie van het
DREAM event zijn al in volle gang. Ik kijk uit naar
DREAM2016.

Batterij
opladen
door Katarzyna Kot
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Essentieel kijken, denken, doen
Ik was voor het DREAM15 event gevraagd om een
verhaal te houden over zelfreflectie. Maken we nu
werkelijk de dingen waar onze opdrachtgevers blij van
worden? Zijn we echt in verbinding met onze
stakeholders, of zijn we alleen maar goed in het doen
van een kunstje? Het is een feit dat veel opdrachtgevers
zich nog steeds niet echt goed begrepen voelen door de
IT. Deze kloof tussen Business en IT bestaat al decennia.
Dat duurt echt veel te lang.

Het grappige is dat Paul Turner in zijn openingsspeech
min of meer hetzelfde vertelde als ik. Hij gebruikt alleen
een taal en patronen die voortkomen uit de IT. Mijn
boodschap is even concreet als die van hem, alleen
vertel ik het in een meer universele taal, een taal die ook
wordt begrepen door mensen buiten de IT. Ik baseer mij
op mijn ervaringen met mensen uit alle onderdelen van
het bedrijfsleven en niet alleen specifiek IT. In de
communicatie maak ik graag gebruik van wijsheden en
beelden die zijn geworteld in de oosterse filosofie.
Daardoor worden mensen geraakt in hun hart, terwijl het
verstand het nog moet verwerken.

Ik geloof dat we een enorme vooruitgang kunnen boeken
als we het westerse wetenschappelijke denken in

verbinding brengen met oosterse wijsheden. Dat is ook
wat de Dalai Lama zegt in het boek dat hij daarover in
2006 heeft geschreven: ‘Het universum in een enkel
atoom’. Het is niet zo dat het oosterse filosofische
denken en westerse wetenschappelijke denken elkaar
uitsluiten. Die kunnen elkaar juist versterken. Systems
thinking, waar Paul Turner het in zijn openingsspeech
over had, is ook een meer holistische benadering. Paul
Turner zegt dat je over de grenzen van je ‘systeem’ heen
moet denken. Je moet systemen zien in hun context.

Mens  Business  Informatie  Data
Ik kom zelf uit de ITwereld. In 1979 ben ik begonnen als
leerling programmeur bij het Centraal Bureau
Rijvaardigheidsbewijzen. Uiteindelijk ben ik daar via
Cobol programmeur Hoofd organisatie en
systeemontwikkeling geworden. Vanaf 1986 ging ik mij
steeds meer interesseren in de organisatiekant: hoe je
van een bedrijfsplan tot een invulling komt die mensen
tot op de werkvloer begrijpen. Ik kom dus wel uit de IT,
maar heb altijd gekeken naar wat ITsystemen doen voor
diegenen voor wie ik ze maak. Menselijke acceptatie was
het uitgangspunt.

In 2002 kwam ik in aanraking met de DEMO methode
van Jan Dietz. De DEMO methode gaat ervan uit dat een
organisatie in de eerste plaats bestaat uit mensen die
kunnen beslissen en verantwoordelijkheid nemen. Pas
daarna ga je dat inrichten. Dietz noemt dat inrichtingsvrij.
Dat was voor mij een enorme doorbraak, omdat ik
daarmee de mens in samenwerking inzichtelijk kon

Interview

Ik geloof dat we een enorme
vooruitgang kunnen boeken als we

het westerse wetenschappelijke
denken in verbinding brengen met

oosterse wijsheden.

Een methode heeft een
theoretisch model nodig
Theo Severien was keynote spreker op DREAM15. Hij sprak over het uit
vier lagen bestaande raamwerk, dat gehanteerd wordt in de methode
DEMO. Naderhand hebben we hem hierover geïnterviewd.
Door Reinoud de Leve en Hans Siebering
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maken en hoe deze dan vervolgens wordt ondersteund
door systemen. De volgorde is zoals ik ook in mijn
presentatie liet zien: Mens, Business, Informatie, Data. Ik
zet daarbij het vakmanschap centraal en dan bedoel ik
het vakmanschap van degene die de meest operationele
prestatie levert. Ik ga dus uit van het meest concrete
product dat een organisatie levert en bekijk van daaruit
wat er nodig is om dat te realiseren.

Presteren door Sociale Interactie
In mijn presentatie liet ik een raamwerk zien dat het
verband toont tussen vier lagen van beschouwen: van
boven naar beneden de sociologische, de
psychologische, de mentale en de technologische. In dat
raamwerk wordt de PSI theorie, Presteren door Sociale
Interactie, gepositioneerd in de bovenste 2 lagen. Ik
noem die ‘de leer’ van DEMO. In de onderste 2 lagen zit
het modelleren in DEMO. Dat zou je ‘het kunstje’ kunnen
noemen. De zingeving van een organisatie bevindt zich
in de bovenste twee lagen van het raamwerk. Je ziet
vaak dat mensen veranderingen in een organisatie willen
aanbrengen, maar dat dat niet lukt, omdat de
veranderingen niet goed zijn verankerd in de bovenste
lagen van het raamwerk.

De sociologische laag gaat er over dat een
organisatie een samenwerking moet willen aangaan
die iets positiefs voor alle betrokkenen oplevert. Als
je er als organisatie alleen maar zelf beter van wilt
worden dan gaat dat op den duur mis. Dat zag je
onlangs gebeuren bij de banken. Banken waren niet
meer bezig met het leveren van producten waar hun
klanten gelukkig van werden.

De psychologische laag gaat over de drijfveren van
de mensen binnen de organisatie. Als medewerkers
voornamelijk worden gedreven door angst,
bijvoorbeeld omdat ze geen fouten mogen maken,
dan wordt het heel moeilijk om dingen te realiseren.
Oosters filosofisch denken zoals het boeddhisme

onderscheidt positieve en negatieve drijfveren. Woede,
hebzucht en onwetendheid zijn negatieve drijfveren.
Samenwerken en creativiteit zijn positieve drijfveren. Zo
zullen medewerkers in een organisatie zich eerder
positief opstellen als er minder controlemaatregelen
(angst voor fouten maken) en meer
stimuleringsmaatregelen (meedenken over
verbeteringen) zouden zijn.

Ik ga uit van de boeddhistische principes van waarheid,
schoonheid, goedheid en liefde. Als je met veel
vakkennis iets gedaan hebt waarvan je weet dat het niet
waar is, of als je het niet hebt gedaan met de belangen
van je stakeholders voor ogen, dan kan dat nooit echt
iets waardevols opleveren.

De essentie
Als ik bij een organisatie binnenkom, bijvoorbeeld bij de
politie of de Marechaussee, dan begin ik volgens het
eerder genoemde raamwerk vast te leggen hoe de
essentie vorm heeft gekregen. Ik begin bij de mensen die
de meest operationele prestatie leveren. Bij de politie
vraag ik hen bijvoorbeeld om in hun eigen woorden te
vertellen wat ze precies doen als er een melding is van
een ongeval met letsel. Ze vertellen mij dan dat het
eerste wat zij doen is ‘ter plaatse gaan’. Dat is een
werkvloeractiviteit. Later nemen ze misschien ook een

Als je met veel vakkennis iets
gedaan hebt waarvan je weet dat het

niet waar is, of als je het niet hebt
gedaan met de belangen van je

stakeholders voor ogen, dan kan dat
nooit echt iets waardevols

opleveren.

Theo Severien

https://www.youtube.com/watch?v=IPDx5uIwyE0


DREAMagazine APRIL 201628

voertuig in beslag. ‘Voertuig in beslag nemen’ is een
andere werkvloeractiviteit. Uiteindelijk ontstaat er een
model van alle werkvloeractiviteiten. Dit model geeft
naast wat ze werkelijk doen vervolgens ook inzicht in de
praktische informatiebehoefte. Je kunt bij elke
werkvloeractiviteit vragen welke informatie je voor die
activiteit nodig hebt.

Vrijwel geen andere methode dan DEMO heeft zo`n
theoretisch model, waar de weergave van de realiteit in
praktische zin snel en in eenvoud zichtbaar kan worden
gemaakt. Maar als je verbinding met je stakeholders wilt
maken, als je echt wilt maken waar zij gelukkig van
worden, heb je zo’n essentieel model wel nodig. De
meeste methodes hebben alleen semantische modellen,
modellen die beschrijven hoe het systeem er uit moet
komen te zien.

Ik vond het erg leuk om op het DREAM event te spreken.
Ik zag veel mensen die met enthousiasme over hun vak
vertelden. Ik hoop dat ik jullie een beetje aan het denken
heb gezet, dat jullie je iets meer gaan afvragen in
hoeverre je werkelijk in verbinding bent met degenen
voor wie je een systeem ontwikkelt en of je wel altijd kijkt,
denkt en handelt uit waarheid, goedheid, schoonheid en
liefde.

Interview Theo Severien

DEMO (Design and Engineering
Methodology for Organisations) is
een theoretisch gefundeerde methode
voor het (her)ontwerpen en (her)inrichten
van organisaties.

De PSItheorie (Performance in
Social Interaction) neemt
communicatie als uitgangspunt voor het
begrijpen van menselijke samenwerking,
verbindt die stevig met actie en
informatie, en biedt vervolgens een
organisatiebegrip dat bevoegdheid,
verantwoordelijkheid en competentie van
werknemers centraal stelt. Het
inrichtingsvrije model dat men met DEMO
van een organisatie maakt, levert ook, en
op een objectieve manier, het
leeuwendeel van de requirements voor te
bouwen informatiesystemen. ICT is
daarbij een inrichtingstechnologie.

https://www.youtube.com/watch?v=IPDx5uIwyE0
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Monuta kent zowel een uitvaartbedrijf dat ongeveer
15.000 uitvaarten per jaar verzorgt als een
verzekeringsbedrijf met meer dan 1,3 miljoen
verzekerden. Als informatieanalisten zijn wij voor beide
bedrijven werkzaam om de brug tussen Business en IT
te slaan.

Donderdag 8 oktober zijn wij  samen met nog twee
collega’s  vol verwachting naar Vianen afgereisd om
geïnspireerd te worden door en te leren van de
ervaringen van vakgenoten. Dit is wat ons betreft goed
gelukt.

De keynote ‘Systems thinking for business analysts’ was
een heldere, gestructureerde inleiding tot het
systeemdenken. De theorie was niet nieuw voor ons, wel
was de context waarin het werd geplaatst verhelderend.
Als onderdeel van een business analyse traject voor het
uitvaartbedrijf hebben we begin 2015 de ‘Soft Systems
Methodology’ toegepast om met business
vertegenwoordigers op een gestructureerde manier vast
te stellen wat we met elkaar verstaan onder het primaire
uitvaartproces.

Voor de verzekeringsorganisatie zijn we op dit moment
werkzaam binnen het programma “De Rode Loper”
waarin de klantbeleving centraal staat. We zijn onze
organisatie zo aan het wijzigen dat de klant via de
verschillende kanalen (mijnomgeving, telefonisch,
schriftelijk, …) op een consistente en relevante manier
nog beter geholpen kan worden. De veranderingen in de
processen en in de systemen die deze gewijzigde
processen moeten ondersteunen worden gerealiseerd
binnen meerdere scrumteams.
Met bovenstaande in ons achterhoofd hebben we een
aantal mooie tracks kunnen bezoeken waarin we

geïnspireerd en soms ook bevestigd werden.

Een kort verslag van de tracks die we samen of
individueel hebben bezocht:

Track De requirements liggen voor het
oprapen in het bedrijfsproces
We zijn op dit moment intensief bezig met de
bedrijfsprocessen binnen onze organisatie. Dit was dan
ook een aangewezen track voor ons om te volgen. De
theorie rondom procesmodellering bevestigde ons in
onze huidige manier van werken. Dat is altijd prettig. De
gestructureerde wijze om vervolgens van processen tot
requirements te komen en de toepassing hiervan binnen
een Agile omgeving had meerwaarde voor ons en
kunnen we toepassen binnen onze werkzaamheden.

Track Zingeving voor Requirements
Engineers
Omdat ook binnen Monuta gescrumd wordt was deze
sessie voor ons als informatieanalisten erg leerzaam. De
gegeven lessen willen we ons dan ook zeker aantrekken
om onze werkwijze verder te verbeteren. Lessen zoals
‘het moet kleiner’, niet vooraf één uniforme manier willen
bedenken voor alle teams en ’Drijf taakconflicten op de
spits, maar handel de persoonlijke conflicten af‘. Het is
belangrijk scrumteams op te bouwen met vertrouwen in
elkaar zodat het veilig is te kunnen falen (‘safe to fail’)
zodat er groei mogelijk is en creativiteit wordt
gestimuleerd. Voorwaarde is dat je als team bij elkaar
kunt zitten. Arjen sprak over een gekraakte
vergaderkamer. Zo hebben wij wel een projectkamer
maar had deze onvoldoende bureaus. Om die reden
hebben wij wat bureaus ‘geleend’ uit een ander deel van
het pand om als team bij elkaar te kunnen zitten.

Een aantal mooie tracks
Het DREAM event van Erik Jansen en Fred Brandsma

Fred Brandsma Erik Jansen

door Erik Jansen en Fred Brandsma
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Arjen had zijn tips verpakt in mooie verhalen, daarmee
het belang van het vertellen van verhalen onderstrepend.

Track Specification by Example: methoden,
technieken en tools – Workshop
In deze drukbezochte sessie van bol.com werd op
enthousiaste wijze een tipje van de sluier opgelicht over
hoe binnen bol.com wordt omgegaan met Specification
by Example. Binnen Monuta zijn we op dit moment bezig
om de analysefase beter af te stemmen op de sprints;
hoe houden we de analyse zo klein als mogelijk zonder
in te boeten aan kwaliteit. Dit sluit mooi aan bij de
voorbeelden uit deze workshop.
De inspectie met de 3 amigo’s (bijvoorbeeld een tester,
ontwikkelaar en een materiedeskundige) zien we als een
mooi alternatief voor het vmodel waarin de verificatie als
een waterval verloopt.

Track De Sokkenshow – Workshop
Leuke actieve workshop. In de inleiding werd
aangegeven dat het van belang is dat de kernwaarden
van de organisatie via ‘heilige woorden’ en daaruit
voortvloeiende leidende principes terugkomen in de
processen en de organisatie en worden ervaren door de
medewerkers en klanten. Wij mochten zelf met deze
theorie aan de gang in een sokkenfabriek. Hier mochten
we de inrichtingsprincipes in de praktijk waar maken. Het
leidende principe van het groepje waar ik deel van
uitmaakte was ‘In 1 keer goed’. We hebben ons proces
hierop ingericht en dit ook kunnen waarmaken. De
leveringen waren in één keer goed. Het aantal
geplaatste orders hebben we echter niet binnen de tijd
kunnen afhandelen. Maar ja, dat was ook niet onze
primaire doelstelling, want beter te laat dan niet in één
keer goed, tenslotte!

Track Instrumenten uit de UXpraktijk bij het
opstellen van requirements
Deze laatste track van de dag was interessant en
leerzaam. De technieken die gebruikt worden in de UX
praktijk kunnen zeker helpen bij het komen tot goede
processen.
In het programma ‘De Rode Loper’ stellen we de klant
centraal. Om dit ook daadwerkelijk te doen zien we zeker
voordelen om de werkwijzen uit de UXpraktijk toe te
passen binnen ons analyseproces: Geen story zonder
scenario, geen scenario zonder klantreis, geen klantreis
zonder persona.
Bij het verfijnen van de user story’s en de ontwerpen
helpt het de volgende vragen aan onszelf te stellen: Wat
wil de persona bereiken? Wat kan de persona doen?
Hoe wil de persona dat doen?

Wat we geleerd hebben zullen we zeker meenemen in
onze dagelijkse praktijk en integreren in onze
werkaanpak. Wij zijn een continu lerende organisatie, en
houden daarmee ons vak levend en levendig.

We kijken dan ook met voldoening terug op het DREAM
event 2015.

Het DREAM event van Michiel Borgart

De ontvangst was gastvrij. Niet alleen dankzij de
bekende gezichten, maar ook het lekkers bij de koffie
droeg hier zeker aan bij. Dit jaar waren er de meeste
inschrijvingen tot nu toe, ongeveer 350. In mijn ogen een
heel mooi aantal voor een evenement als dit en ook voor
de locatie, Van der Valk hotel Vianen. Het was een
sfeervolle menigte zonder dat het te druk of te vol was.

Ook dit jaar waren alle 3 de BAcertificeringsrichtingen
vertegenwoordigd, IIBA, IREB en BCS. Dit laat goed zien
dat het DREAM event een breed draagvlak en een grote
reikwijdte heeft.

Paul Turner verzorgde de keynote en hij sprak over
Systems Thinking for Business Analysts, een discipline
om zaken in hun geheel te bezien en hiermee niet alleen
naar de IT facetten van een vraagstuk te kijken. Dit was
een leuke, interactieve sessie met aansprekende
anekdotes. Zijn conclusie was dat je als BA zelf de regie
in handen moet houden bij het bepalen waar je naar
kijkt.

Ik ben naar vier breakoutsessies geweest. Voor mij was
de sessie Gamification door Erik Kuiper het meest
verfrissend en vernieuwend. De mogelijkheden, werking
en toegevoegde waarde van het spelelement zijn goed
uiteengezet en Erik heeft duidelijke handvatten geboden
voor de toepassing ervan. Het toevoegen van
Gamification aan het instrumentenpalet van een BA is in
mijn ogen zeker waardevol en concreet zie ik
interessante mogelijkheden om dit in te zetten bij het
eliciteren van requirements.

De afsluitende plenaire sessie heb ik aan me voorbij
laten gaan omdat ik gekozen heb om een rondje langs
de stands te maken. Dit was ook heel interessant en ik
heb natuurlijk teveel besproken om nu op te noemen. Ik
vond het een heel leuke en interessante dag waar ik
wederom nieuwe inzichten en contacten heb opgedaan
en kijk al uit naar volgend jaar!

Gamification
door Michiel Borgart
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