User Stories

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.
door Garm Lucassen

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

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.

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.

Beste Reinoud,
In “User Stories Applied” predikt Mike Cohn “It is better to
have more stories than to have stories that are too
De user stories worden dan inderdaad functioneel. Mits
large”. Om vast te stellen wanneer een user story te
je ze samen met de developers opstelt in een refinement
groot is, gebruik ik bij voorkeur complexity points in
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
Iedere stap in het ontwikkelproces
van de kleinere user stories niet te weten. Sprint ten
telt als één complexity point en een
einde maar de epic is nog niet af waardoor er geen
concrete business value is om te leveren aan de
user story met 13 punten dien je
gebruiker? Geen probleem! Aan het eind van een sprint
verder op te splitsen.
hoor je een potentially shippable product op te leveren.
Alle ontwikkelde features zijn netjes afgemaakt en
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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/

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

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
Beste Garm,
mogelijk in te zetten.
De product owner is in scrum verantwoordelijk voor de
Groet,
refinement van de user stories. Als men mij vraagt wie de Garm Lucassen
refinement uiteindelijk moet doen, antwoord ik altijd dat
de product owner dat in samenwerking met het team
Beste Garm,
moet doen. De vraag is of dat altijd kan. Vooral als de
Wanneer is een user story voldoende uitgewerkt (ready)
product owner veel te druk is.
om op te pakken in een sprint? Dat blijf ik een lastige
Kan het team ook zonder de product owner de
vraag vinden. Als je te ver de details in duikt, wordt het al
refinement van de user stories doen? Wat zijn daarvan
gauw een upfront design. Dat is meer de aanpak van de
dan de voor en nadelen?
waterval methode. Echter als de user story te weinig
Els Verkaik
gedetailleerd is, leidt dat tot veel vragen en daarmee tot
wachttijd in de sprint.
Beste Els,
Heb jij handvatten of tips waardoor ik beter kan bepalen
Tsja, alles is natuurlijk mogelijk. Raadzaam is een
wat goed genoeg is?
tweede. Het team een refinement laten doen zonder
Els Verkaik
product owner heeft namelijk voornamelijk nadelen. Het
team doet verkeerde aannames, antwoorden op
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
Het team een refinement laten doen Card, Conversation en Confirmation. De Card fungeert
zonder product owner heeft namelijk hier als een verwijzing naar de inhoud van de
Conversation die je hebt met relevante stakeholders om
voornamelijk nadelen.
vast te stellen wat je daadwerkelijk gaat bouwen. De
Card bevat precies genoeg informatie om de requirement
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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.

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
Volgens de Extreme Programming denkwijze is de
voltooit. Of juist voordat hij überhaupt begint.
conversatie rondom een user story dus veel belangrijker Documentation Driven Development is bijzonder zinnig in
dan het document van de user story zelf. In de dagelijkse de context van APIs. Vaak gebeurt het echter gewoon
praktijk is het echter zelden zo simpel. Niet ieder team
niet. Totdat er iemand klaagt dat de huidige API
kán op deze manier werken en lang niet iedere klant is
documentatie niet meer klopt.
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
Documentation Driven Development
belang om met je stakeholders te bespreken wat zij het
is bijzonder zinnig in de context van
prettigst vinden werken. Het is vervolgens jouw taak als
APIs. Vaak gebeurt het echter
Requirements Engineer om het leven van zowel je klant
gewoon niet. Totdat er iemand klaagt
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

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

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
Beste Garm,
middel van een API. Die API roept op zijn beurt weer een
In mijn project maken we APIs die door verschillende
partijen worden afgenomen. Dat kunnen partijen binnen, andere applicatie aan. Als ik voor ‘mijn applicatie’ een
user story schrijf, dan kan dit een wijziging betekenen in
maar ook buiten ons bedrijf zijn. Wij gebruiken user
stories om de requirements voor het (scrum) team vast te zowel ‘mijn applicatie’ als de onderliggende
applicatie(s).
leggen. De user stories vormen de basis voor de bouw.
1. Hoe beschrijf ik dat? Moet ik een user story maken per
We proberen door middel van acceptatiecriteria ook
voldoende informatie vast te leggen voor de (gebruikers) applicatie? Elke applicatie kan een deel van de
functionaliteit van de wijziging bevatten.
testers. Wat bij ons ontbreekt, is documentatie voor de
2. De wijziging kan ook leiden tot een gewijzigde
afnemers van de APIs. Wat is, als je met user stories
functionaliteit van de andere front end applicaties. Hoe
werkt, de geëigende manier om dit te documenteren?
moet ik hier mee om gaan?
Rita Ahlers
Rita Ahlers
Beste Rita,
Helaas is het onderwerp documentatie en user stories in Beste Rita,
Leuke vraag over een bijzonder ingewikkelde omgeving!
de academische wereld nog grotendeels onontgonnen
gebied. Toevallig zijn we bij de Universiteit Utrecht op het Als ik het goed begrijp zijn er vanuit jouw oogpunt vier
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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

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.

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

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
Probleem bij User Stories

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
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