Dubbelinterview

Je zult mij de komende tijd
geen stick figures meer
zien tekenen
Het DREAM event is alweer een maand geleden als we Hidde
Nieuwenhuijsen en Nataša Divljak spreken. Beiden hebben het kleine
rode aantekenboekje bij zich dat tijdens het event is uitgedeeld. Er wordt
af en toe druk in gebladerd op zoek naar een aantekening die ze tijdens
de presentaties hebben gemaakt. “Fijn zo’n handzaam boekje” merkt
Hidde op: “Ik zie dat ik dat een paar keer heb opgeschreven.”
door Reinoud de Leve en Hans Siebering

Jullie zijn beiden al vaker op het DREAM event
geweest. Wat maakt het DREAM event voor
jullie waardevol?
Hidde: “Dit was voor mij alweer de vierde keer. DREAM
is het enige congres dat ieder jaar standaard in mijn
agenda staat. Als het maar even kan, probeer ik er bij te
zijn. In mijn ogen is het echt een vakcongres. Er zijn altijd
wel een paar inhoudelijk interessante presentaties die mij
inspireren, mij dingen leren of instrumenten meegeven
waarmee ik in mijn werk iets kan. Verder geeft het me
ook een goed beeld van hoe de markt rond requirements
engineering en business analyse zich ontwikkelt. En
tenslotte is het natuurlijk leuk om iedereen weer eens te
zien. Ik zou het niet graag willen missen.”

Nataša: “Voor mij was dit het tweede event. Vorig jaar
was ik er voor het eerst. Het DREAM event vind ik een
goede plek om te horen wat de nieuwe ontwikkelingen
zijn. Ik ontmoet er ook veel oudcollega’s. Sommige
mensen zie ik alleen maar in oktober op het event.”

Sommige mensen zie ik alleen maar
in oktober op het event.

Lynda Girvan opende dit jaar met een
presentatie over Agile en Business analysis.
Wat vonden jullie van haar presentatie?
Nataša: “Ik vond het een goede opening. Ze is een
ervaren spreker en dat merk je. Het is ook een
onderwerp dat veel mensen bezighoudt. Wat doe je als
business analist in een agile omgeving? Volgens Lynda
Girvan verdwijnt de rol business analist, maar blijft de
activiteit business analyse gewoon bestaan. Er blijft dus
behoefte aan mensen die een goede business analyse
kunnen uitvoeren. Wel moet dat veel meer op een Agile
manier. Je zult als business analist just enough en just in
time moeten kunnen leveren.”
Hidde: “Zij was zeker een goede spreker met een goede
presentatie. Ik vond haar verhaal wel minder
vernieuwend dan ik vooraf had verwacht. Het leek een
beetje op een pleidooi om ook als business analist de
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Nataša Divljak en Hidde Nieuwenhuijsen
soms zelfs de dag daarna bericht gekregen dat hun
wijzigingen waren verwerkt. ICT weersprak dit. Volgens
hen was de performance van de systemen de hele
maand december juist goed geweest. Toen Hans Lenting
dit moest onderzoeken was de drukte van december
alweer voorbij. Ze hadden nog wel van alle wijzigingen
de timestamps in de database. Met die gegevens konden
ze in een tool voor process mining naspelen wat er in
december was gebeurd. Daarbij zagen ze dat de
performance van het systeem het grootste deel van de
tijd inderdaad goed was geweest, maar er waren ook
momenten geweest dat alles vastliep.”

agile werkwijzen toe te passen. Lynda gaf tijdens haar
presentatie aan dat we het ons niet meer kunnen
permitteren om een half jaar de tijd te nemen voor het
begrijpen van een probleem. Daar zullen veel
opdrachtgevers het mee eens zijn. De vraag is of dat
reëel is, in elk geval voor bepaalde typen opdrachten, en
vooral ook hoe je dat doet zonder al te veel in te leveren
op kwaliteit en toegevoegde waarde. Om bijvoorbeeld te
bepalen wat ‘just enough’ is moet je als business analist,
in elk geval tot op zekere hoogte, inzicht hebben in het
grotere geheel. Ik vraag me dus af: welke competenties
en instrumenten zijn bij uitstek nodig om business
analyses binnen de agile benadering sneller en
effectiever te kunnen uitvoeren en wat zijn belangrijke
aandachtspunten hierbij?”

Bij dit voorbeeld hadden meerdere
partijen voor een deel gelijk. Dat
maakt zulke situaties complex. En
zo’n visueel hulpmiddel is dan
fantastisch.
Hidde: “Dit was ook een mooi voorbeeld van hoe je op
een creatieve manier ‘tooling’ kunt inzetten om bepaalde
business analyse taken sneller en beter te kunnen
uitvoeren. De business analist analyseert in
samenwerking met de betrokkenen én met
ondersteuning van visuele hulpmiddelen de ervaren en
feitelijke situatie. Vervolgens worden, met behulp van de
tooling, de uitkomsten van de analyse op toegankelijke
wijze inzichtelijk gemaakt voor de verschillende

Welke competenties en
instrumenten zijn bij uitstek nodig om
business analyses binnen de agile
benadering sneller en effectiever te
kunnen uitvoeren en wat zijn
belangrijke aandachtspunten hierbij?

Wat vonden jullie van de presentaties uit de
parallel sessies?
Hans Lenting: Hoe analyseer ik het
verschil tussen emotie en feit?
Hidde: “Voor mij was de presentatie van Hans Lenting,
van het Zilveren Kruis, een van de hoogtepunten van
DREAM 2016. Zulke presentaties zie ik graag vaker
terug op het DREAM event.”
Nataša: “Het was een heel herkenbare case, die hij
beschreef. Hij moest onderzoeken waardoor de
systemen van Zilveren Kruis in december zo traag waren
geweest. Klanten hadden vaak pas de volgende dag of
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betrokkenen. Bij dit voorbeeld hadden meerdere partijen
voor een deel gelijk. Dat maakt zulke situaties complex.
En zo’n visueel hulpmiddel is dan fantastisch. Als je dit
op een andere manier boven tafel had willen krijgen, had
je dat gegarandeerd veel meer tijd gekost.”

Doordat je het ziet gebeuren is het overtuigender.”

Hidde: “Hij liet tevens zien dat je deze tool als business
analist ook voor andere dingen zou kunnen inzetten. Je
kunt er bijvoorbeeld mee laten zien dat het proces lang
niet altijd verloopt zoals is afgesproken. Je ziet dan in de
Nataša: “De kracht is ook dat je het kunt laten zien aan je tool dat sommige balletjes van de voorgeschreven route
opdrachtgevers en gebruikers. In de process mining tool afwijken. Nu zijn we vaak erg afhankelijk van de woorden
kun je het proces van iedere wijziging volgen als een
van mensen en de documentatie. Maar die wijken vaak
balletje dat zich langs een aantal punten beweegt.
gedeeltelijk af van de werkelijkheid. Zo’n tool kan daarom
een zeer waardevol instrument zijn. Ik kijk er naar uit om
het zelf ook toe te kunnen passen.”

"Ze wilden graag weten hoe toeristen
op de nieuwe kaartautomaat zou
reageren. Het probleem is alleen dat
je niet eenvoudig toeristen op het
station herkent. Daarvoor hadden ze
een inventieve oplossing verzonnen.
Ze hadden alles vertaald in het
Tsjechisch. Daardoor was iedere
Nederlander een soort toerist.”
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B a s Z w e e r i s : U X Wo r k f l o w n i e u w e
kaartautomaat
Nataša: “Ik vind usability erg interessant. Bas Zweeris
vertelde over hoe ze het ontwerp van de nieuwe
kaartautomaat voor de NS hadden gemaakt. Het was
een goede, flitsende presentatie in een hoog tempo. Het
was heel informatief. Ze lieten bijvoorbeeld ook filmpjes
zien hoe ze reizigers hadden betrokken bij de eerste
ontwerpen. Dan zie je dat gebruikers het systeem heel
anders gaan bedienen dan de ontwerpers voor ogen
hadden.”
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Nataša Divljak en Hidde Nieuwenhuijsen
Hidde: “Dat is wat Steve Krug, de schrijver van ‘Don’t
make me think’ ook heel duidelijk zegt: je denkt dat je het
weet wat de gebruiker wil of nodig heeft, maar je weet
het niet. Je bent zelf niet de gebruiker.”

en prettige afsluiting van het congres. Na vijf presentaties
ben ik eerlijk gezegd behoorlijk gaar maar het kostte me
weinig moeite om mijn aandacht erbij te houden. De
afsluiting van vorig jaar vond ik eerlijk gezegd te zwaar.”

Nataša: “Ze wilden ook graag weten hoe toeristen op de
nieuwe kaartautomaat zouden reageren. Het probleem is
alleen dat je niet eenvoudig toeristen op het station
herkent. Daarvoor hadden ze een inventieve oplossing
verzonnen. Ze hadden alles vertaald in het Tsjechisch.
Daardoor was iedere Nederlander een soort toerist.”

Nataša: “Penny Pullan vroeg ons om een poppetje te
tekenen. De meeste mensen tekenden een stick figure.
Zij noemt dat een anorexiapoppetje. Daarna liet ze ons
zien hoe je heel eenvoudig een poppetje met een lijfje
kon tekenen.”

"Ik denk dat je in ons vak vaak pas
achteraf kunt vaststellen dat iets
waste is. Hiervoor is inzicht nodig,
dat je pas in een later stadium hebt."

Filip Hendrickx: De benefit map als
visueel kompas voor Lean strategie
uitvoering
Hidde: “Filip Hendrickx had een heel goede presentatie
waarin hij verschillende instrumenten uit de Lean set
toelichtte aan de hand van een praktijksituatie. Naar
aanleiding van deze presentatie heb ik me bijvoorbeeld
afgevraagd of we de waste gedachte uit Lean ook
zouden kunnen toepassen op onze eigen business
analyse processen. Als business analist produceer ik bij
grote trajecten heel veel (hulp)bestanden waarvan ik
uiteindelijk een aanzienlijk deel niet, of maar beperkt,
gebruik voor het eindresultaat. Zowel het produceren als
het beheren van die bestanden kost echter tijd, dus daar
ligt wellicht een kans om tijd te besparen. Toch denk ik
dat je in ons vak vaak pas achteraf kunt vaststellen dat
iets waste is. Hiervoor is namelijk inzicht nodig, dat je
pas in een later stadium hebt. Als business analist zul je
bijvoorbeeld vaak eerst een brede groep medewerkers
moeten interviewen om te bepalen wie relevante kennis
heeft en wie de key stakeholders zijn. Een deel van die
gesprekken en aantekeningen zullen dan achteraf
overbodig blijken te zijn, maar hebben in dat proces wel
een functie gehad. Toch is het nodig om te kijken hoe
business analyses sneller waardevolle output kunnen
opleveren. Ik verwacht dat bepaalde instrumenten uit de
Lean methodiek hierbij kunnen ondersteunen. Naar
aanleiding van deze presentatie heb ik in ieder geval zin
om me daar verder in te verdiepen.”

Hidde: “Ons werk bestaat voor een belangrijk deel uit
presenteren van onze (tussentijdse) bevindingen aan de
stakeholders. Met deze poppetjes kom je net iets beter
voor de dag. Het gaat vaak om aandacht krijgen en
houden, en daar helpt dit bij. Je zult mij de komende tijd
geen stick figures meer zien tekenen.”
Nataša: “Wat ze ons eigenlijk in haar presentatie liet zien,
was dat tekenen niet moeilijk is. Iedereen kan wel een
beetje tekenen. Je moet vooral leren om je te beperken
tot de essentie. Dan is het niet moeilijk om een poppetje
in een rolstoel of op de fiets te tekenen. Iemand vroeg
haar toen om een decision maker te tekenen. Dat kun je
natuurlijk niet tekenen, maar dat geeft niet. Dan schrijf je
het er gewoon onder.”

"Ik vond het goed dat Remco
Lagarde zei dat we misschien
gewoon beter moeten leren
schrijven.”

Wat vonden jullie van de afsluitende
presentatie van Penny Pullan “How can I use
visualisation to be a better business analyst in
the week ahead?”

Hidde: “Ik vond het overigens goed dat Remco Lagarde
zich hardop afvroeg of we als business analist misschien
beter moeten leren schrijven. Dat kan op verschillende
gebieden voordeel opleveren, zoals de kwaliteit van de
Hidde: “Het was eerder een korte workshop tekenen, dan deliverables, de doorlooptijd en wellicht zelfs de relatie
met de stakeholders. Bovendien past ‘kort en bondig’
een presentatie, maar voor veel business analisten wel
kunnen formuleren prima binnen de agile benadering.
heel bruikbaar. Ik vond dit in elk geval een verrassende
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