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Voorwoord
In dit nummer van het DREAMagazine laten we verschillende mensen aan het woord over hun kijk op ons
vakgebied. We spreken met Nicole de Swart over de nieuwe editie van haar Handboek Requirements. Zij vertelt
hoe ingrijpend ons vakgebied is veranderd sinds zeven jaar geleden de vorige versie van haar boek verscheen. Op
één van onze vragen geeft ze maar gedeeltelijk antwoord. In plaats van een volledig antwoord biedt zij de lezers
van DREAMagazine aan om in een skype sessie met haar meer over het onderwerp te weten te komen. Zorg wel
dat je je vóór 10 oktober aanmeldt! We interviewden Mathijs Haak en Hanne Nusselder over UX/CX. In het
interview vertellen zij met welke methode en middelen hun bedrijf klanten op weg helpt naar een betere user
experience en customer journey. Met Aschwin van Osch spraken we over hoe een Business Analist en een
Informatieanalist een uiterst zinvolle rol kunnen spelen in een Agile omgeving. Peter Kalmijn breekt in een column
een lans voor de beelddenkers. Geen woorden maar beelden. En ten slotte geven we Jurri Ross een podium om
nog één keer zijn ongezouten meningen te geven over de ontwikkelingen in ons vakgebied.

Registreren voor DREAM17 kan tot op 3 oktober, de dag van het event.

Colofon
DREAMagazine is een tijdschrift over Requirements Engineering. Het wil een platform zijn voor het uitwisselen en uitwerken van ideeën
over het vakgebied.
DREAMagazine verschijnt onregelmatig. Dit is nummer 14. Deze en de andere edities zijn te vinden op www.dreamevent.nl.
Reacties en bijdragen kunnen gestuurd worden naar dreamagazine@dreamevent.nl.
Redactie: Linda Haak, Reinoud de Leve, Johan Oldenziel en Hans Siebering.
Deze editie is tot stand gekomen dankzij bijdragen van: Geertje Appel, Mathijs Haak, Peter Kalmijn, Hanne Nusselder, Aschwin van Osch,
Jurri Ross en Nicole de Swart.
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Interview

Combineer user stories met
andere requirementstechnieken!
Nicole de Swart heeft een nieuwe, compleet herziene versie geschreven
van haar Requirements Handboek. Een mooie aanleiding om haar te
interviewen over haar nieuwe boek en de ontwikkelingen in ons
vakgebied.
door Reinoud de Leve en Hans Siebering

Wat was de aanleiding om jouw boek grondig
te herzien?
Het boek uit 2010 raakte verouderd. Zeker de laatste
jaren hebben de ontwikkelingen in ons vakgebied niet
stilgestaan. Vooral agile heeft ons veel nieuwe inzichten
en nieuwe requirementstechnieken gebracht.
Ik heb overwogen om een ander, nieuw boek over agile
requirements te schrijven in plaats van een complete
update van Handboek Requirements. De positieve
reactie die ik na 7 jaar nog steeds kreeg op mijn boek en
het feit dat Handboek Requirements nog altijd het best
verkochte requirementsboek in Nederland is, heeft de
doorslag gegeven.

Op de kaft van je nieuwe boek staan
snelwegen. Waarom heb je daarvoor gekozen?
De lichtstrepen op de nieuwe kaft symboliseren snelheid,
beweeglijkheid, verandering. Dat slaat voor deze
moderne tijd en voor agile natuurlijk. Daarnaast slaat het
ook op requirements. Die zijn niet in beton gegoten,
maar ontdek je gaandeweg het agile traject. Met een
iteratieve en incrementele werkwijze kunnen we daar
tegenwoordig eenvoudig op inspelen.

Op de kaft van je vorige boek stond een brug
(Brug tussen business en ICT) op je nieuwe
boek staan snelwegen (leidraad voor analisten
in agile, traditioneel en hybride omgevingen).
Wat symboliseert deze verandering? Is
requirements engineering nog steeds een brug,
of past dat symbool niet echt op een agile
omgeving?
De brugfunctie tussen business en ICT die wij altijd
vervuld hebben, is in agile niet wenselijk. Het is niet meer
de bedoeling dat wij de requirements opstellen samen
met de business en vervolgens overdragen aan het
ontwikkelteam. De nadelen daarvan worden treffend in
beeld gebracht door de schommelkarikatuur. Ik denk dat
iedereen die karikatuur wel kent.

Requirements ontdek je gaandeweg
het agile traject.

Agile heeft andere, effectievere manieren om
requirements te achterhalen en van de business aan het
ontwikkelteam over te dragen, gevonden. In plaats van
een brug bouwen proberen agile teams de kloof te
dichten, onder andere door samen met de business op
zoek te gaan naar de best mogelijke systeem
ondersteuning (binnen tijd, budget, omstandigheden).
Daartoe achterhalen en sparren ze samen over de
requirements en beoordelen ze samen in hoeverre de
ontwikkelde software voldoet aan de verwachtingen en
de aannames die ze gedaan hebben.
Ik weet dat dit in veel organisaties nog niet goed van de
grond komt en dat of de business of het ontwikkelteam
niet bereid is om nauw met de andere partij samen te
werken. Toch is dit voor het ontwikkelteam de enige
manier om echt business value te leveren en voor de
business om haar (ambitieuze) bedrijfsdoelstellingen te
realiseren.
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Wat zijn de voornaamste veranderingen en
toevoegingen die je hebt gedaan en zijn er ook
onderwerpen die je helemaal hebt weggelaten
die in het vorige boek wel voorkwamen en
waarom?

Requirements engineering in een waterval
project en in een agile project is op een aantal
punten heel verschillend. Hoe ondersteunt dit
boek dat?

Het boek uit 2010 was voornamelijk op traditionele
requirements engineering en use cases geënt. In die tijd
was RUP nog erg populair. Nu voert agile
softwareontwikkeling de boventoon. Die verandering heb
ik ook in Handboek Requirements doorgevoerd. Ik heb
de laatste inzichten en veel praktische informatie rondom
agile requirements toegevoegd. En ook de bestaande
stukken helemaal doorlopen, geactualiseerd en nieuwe
marktstandaarden zoals ISO 25010 opgenomen.

Dat was inderdaad wel een punt, want het boek moest
ook één geheel blijven. Als je eerst een half boek hebt
over traditionele requirements en dan een half boek over
agile requirements, hadden het net zo goed twee
afzonderlijke boeken kunnen zijn. Ik heb Handboek
Requirements daarom opgedeeld in de delen Typen
requirements, Aanpak, Requirements uitwerken en
Requirementstechnieken. In ieder deel heb ik zowel de
agile als de traditionele zienswijze beschreven, soms in
afzonderlijke hoofdstukken en soms in afzonderlijke
paragrafen binnen zelfde hoofdstuk.

Het is niet meer de bedoeling dat wij
de requirements opstellen samen
met de business en vervolgens
overdragen aan het ontwikkelteam.
Agile heeft andere, effectievere
manieren om requirements te
achterhalen en van de business aan
het ontwikkelteam over te dragen,
gevonden.

Het boek is nu nog meer een
naslagwerk waarin je snel even het
onderwerp of de techniek waar je op
dat moment mee bezig bent,
opzoekt.

In een waterval aanpak wordt er erg gehamerd
op het belang van heldere, consistente en
volledige requirements. Volgens het CHAOS
rapport zijn gebrekkige requirements een

Om te zorgen dat je nog steeds eenvoudig de
onderwerpen kunt vinden die je zoekt, heb ik de opbouw
en inhoudsopgave van het boek aangepast. Het is nu
nog meer een naslagwerk waarin je snel even het
onderwerp of de techniek waar je op dat moment mee
bezig bent, opzoekt.
Het algemene eerste deel heb ik vervangen door één
inleidend hoofdstuk over de ontwikkelingen in ons
vakgebied. De nog relevante en niet redundante stukken
uit deel 1 heb ik verplaatst naar andere hoofdstukken. En
een enkele keer ook onderdelen van bestaande
hoofdstukken samengevoegd. De grootste verandering is
echter de compleet nieuwe hoofdstukken en
uitbreidingen op bestaande hoofdstukken. Die gaan
onder andere over de agile werkwijze, agile
requirementsproducten, user stories en agile
requirementstechnieken.
Het boek bevat dus een hoop extra informatie en heeft
meer diepgang gekregen. Toch wilde ik niet dat het boek
dikker zou worden. Het moet immers handzaam blijven
voor iedereen die het boek als naslagwerk gebruikt en er
tijdens z’n dagelijks werk geregeld even iets in op wil
zoeken. Daarom heb ik de meeste bijlagen naar de
website verplaatst.

Digital Transformation & Customer Experience
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hoofdoorzaak voor het mislukken van
projecten. In hoeverre is dat van toepassing op
een agile werkwijze? Is het belang van
requirements in een agile omgeving niet heel
anders dan in een traditionele omgeving?
Klopt, de positie van requirements is binnen agile totaal
anders, maar zeker niet minder belangrijk. In een agile
omgeving is geen behoefte aan een heldere, consistente
en volledige set aan requirements (als dat al mogelijk
zou zijn), die dan als input dient voor ontwerp, bouw en
test. Bij agile zit het achterhalen van requirements veel
meer verweven in het ontwikkelproces. Gedurende het
ontwikkeltraject helpt het agileteam de belanghebbenden
uit de business te ontdekken welke systeem
ondersteuning ze precies nodig hebben. Daarbij is de
reeds ontwikkelde software en de terugkoppeling vanuit
de business daarop, een onmisbaar instrument. Het
streven is niet om meteen de juiste requirements te
vinden, maar om gaandeweg het traject steeds beter
zicht te krijgen op de werkelijke behoefte van de
business.

Het boek bevat een hoop extra
informatie en heeft meer diepgang
gekregen.

Toen RUP populair werd, ging men vaak van
alles beschrijven in use cases. Ook als use
cases daar helemaal niet zo geschikt voor
waren. Zien we nu het zelfde fenomeen terug
bij user stories?
Ja, ik zie nu inderdaad hetzelfde gebeuren met user
stories. Als je de requirements uitgebreid wilt
specificeren, kun je beter een andere techniek kiezen.
User stories zijn evenmin bedoeld of geschikt voor het
documenteren van requirements. Ze spelen alleen een
rol in het voortbrengingsproces om het gewenste
systeem te realiseren. Analisten reageren soms
verbaasd als ik zeg dat je user stories weggooit na de
sprint en de benodigde beheerdocumentatie pas tijdens
de sprint opstelt.

De user story techniek werkt
fantastisch als je hem op de juiste
manier toepast én combineert met
andere (agile)
requirementstechnieken.
6
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De user story techniek werkt fantastisch als je hem op de
juiste manier toepast én combineert met andere (agile)
requirementstechnieken. Bijvoorbeeld met technieken
om overzicht te creëren en met technieken om de focus
op het leveren van business waarde te houden. In
Handboek Requirements vind je daar verschillende
technieken voor.

Veel informatie analisten worstelen een beetje
met hun positie. Met name hun werkterrein is in
een agile omgeving heel anders dan in een
waterval omgeving. Is er nog een plek voor de
informatie analist in een agile omgeving?
Ja, het is niet zo raar dat veel analisten moeite hebben
met hun positie binnen agile. Niet alleen omdat ons
werkterrein is veranderd, maar ook omdat de rol van
analist officieel niet eens bestaat binnen agile en scrum.
Zo onderkent scrum uitsluitend de rollen product owner,
scrum master en ontwikkelaar. Iedereen in het
multidisciplinaire ontwikkelteam hebben ze bewust de
rolnaam ontwikkelaar gegeven. Omdat in dat team ook
de competenties om requirements te achterhalen
aanwezig moeten zijn, kan een analist heel goed deel
uitmaken van zo’n team. Of dat wenselijk is hangt af van
de vaardigheden van de andere teamleden en van de
product owner (uit de business).
Analisten kom ik in de praktijk vaak tegen in allerlei
andere, in agile officieel niet voorkomende, teams. Die
teams zijn doorgaans uit nood geboren omdat er geen
geschikte product owner is of omdat het nog gedeeltelijk
een traditioneel georiënteerde organisatie is. Denk hierbij
aan een sprintvoorbereidingsteam of een
requirementsteam. Hier heb ik onlangs een blogartikel
over geschreven. Kijk daarvoor op reaco.nl/blog/deplek
vananalisteninagileenhybridetrajecten/

Vrijwel iedereen weet hoe belangrijk
het is om veel businesswaarde te
leveren met de ontwikkelde
software, maar kennelijk is niet
duidelijk hoe je dat aanpakt. Dat
gaat me echt aan het hart, want het
is niet moeilijk als je vanuit het
grotere geheel en de
bedrijfsdoelstelling vertrekt.

Veel organisaties kennen nog geen business
value toe aan hun requirements. Dat blijkt vaak
lastig te zijn. Hoe zie jij dat?
Digital Transformation & Customer Experience

Gratis te downloaden
Vijf complete hoofdstukken uit het in dit
interview besproken Handboek Requirements .
Kijk op www.handboekrequirements.nl

Dat is een goede vraag. Ik ben blij dat je hem stelt. Met
het complete agile team focussen op het maximaliseren
van businesswaarde is essentieel binnen agile. Dat is
meer dan alleen businesswaarde toekennen aan
individuele user stories. Hier zie ik veel organisaties
tegenaan lopen, want het is inderdaad bijna niet te doen.
Ze geven het vroeg of laat op of beginnen er niet eens
aan. Vrijwel iedereen weet hoe belangrijk het is om veel
businesswaarde te leveren met de ontwikkelde software,
maar kennelijk is vaak niet duidelijk hoe je dat aanpakt.
Dat gaat me echt aan het hart, want het is niet moeilijk
als je vanuit het grotere geheel en de bedrijfsdoelstelling
vertrekt.
Daarom heb ik speciaal voor lezers van dit blad tijd in
m’n agenda gereserveerd voor een persoonlijke skype
sessie over het toekennen van businesswaarde.
Interesse? Vraag voor 10 oktober je sessie met mij aan.
Dat doe je door een email te sturen naar team@reaco.nl
met daarin je naam, je werk of opdrachtgever en je
skypenaam, onder vermelding van ‘Toekennen
businesswaarde’. Je ontvangt dan de beschikbare data
en tijdstippen voor jouw sessie.

7

Interview

Are you experienced?

Met het komende DREAM event in ons achterhoofd wilden wij (Linda
Haak en Geertje Appel) met mensen uit de UX/CX wereld over de
raakvlakken tussen UX/CX en requirements praten. Daarom
interviewden wij Linda's zwager Mathijs Haak werkzaam als CX
Strategist en Hanne Nusselder werkzaam als UX Designer bij User
Intelligence.
door Geertje Appel (Le Blanc) en Linda Haak (Ordina)

In LinkedIn en op jullie website zien we de
termen user experience en customer
experience? Wat is het verschil hiertussen?
Mathijs vertelt: “User experience gaat over de interactie
van gebruikers met digitale producten. Hoe gaan de
gebruikers hiermee om? Customer experience is veel
groter. Het gaat om alle interacties tussen organisaties
en klanten over alle kanalen. Denk bij kanalen aan
advertenties, klachten, mondopmond reclame. Het is
dus niet alleen op IT gericht. Er wordt meer gewerkt met
getallen, bijvoorbeeld een NPS onderzoek (Net Promoter
Score/klanttevredenheid onderzoek). Vaak gaat het over
bedrijfsresultaten verbeteren. CX is meer kwantitatief
gericht, UX kwalitatief. En dat vult elkaar mooi aan”.

tussen de product owner, business analist en UX
designer is het belangrijk om je te realiseren dat ieder
vanuit een andere invalshoek kijkt. De product owner is
de vertegenwoordiger vanuit de business. Hij/zij heeft
altijd het laatste woord. De business analist heeft een
meer technische blik op het geheel. De UX designer is
de advocaat van de gebruiker. Hij/zij zal meer
oplossingen voorstellen waarin het belang van de
gebruiker voorop staat, ook al past het misschien niet
goed binnen de technische kaders.

Het liefst zien wij vanuit gebruikersperspectief dat een
designer zo vroeg mogelijk betrokken wordt in een
project. Het komt voor dat design pas betrokken wordt
als er al requirements zijn opgesteld. Als je als analist
requirements opstelt, is het handig een UX’er mee te
nemen in het proces. Beide rollen stellen toch heel
De samenwerking tussen CX en business
andere vragen en op deze manier wordt het
analisten: waar raakt die elkaar en wat kan
gebruikersperspectief zo snel mogelijk meegenomen.
Daarnaast proberen analisten niet in een oplossing te
men van elkaar leren?
denken, maar ze kennen wel de oplossingsrichting en
Hanne werkt regelmatig als UX designer in Scrumteams: stellen daardoor vaak beperkende vragen.”
“Samenwerken is het belangrijkste element. Als je kijkt
naar de driehoek in de samenwerking in een Scrumteam In digitaliseringstrajecten, wordt (door

traditionele analisten) nogal eens te snel de
papieren wereld overgenomen naar de digitale
wereld. Later blijkt dan dat dit handiger had
gekund. Hoe kun je CX/UX technieken
gebruiken om stakeholders te laten nadenken
over nieuwe mogelijkheden?
Mathijs: “Door onderzoek te doen naar hoe de gebruikers
nu hun werk doen en dan advies te geven over hoe het
digitaal kan. De customer journey is hierin leidend, we
maken daarnaast ook vaak persona’s. Vanuit het Lean
startup gedachtengoed hebben we geleerd om kort
cyclisch te werken en dan veel uit te proberen, te
evalueren en aan te passen. Hiermee controleer je
regelmatig of het concept goed werkt, of dat je toch een
andere richting op moet.”
Mathijs Haak
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Mathijs Haak en Hanne Nusselder
soorten prototypes voor gebruiken. Het hoeft niet meteen
Wat zijn de laatste trends op het gebied van UX
klikbaar te zijn, een prototype kan ook een schets zijn.
en CX?
Dit is soms al voldoende om te evalueren, en door het
prototype met het team te ontwikkelen creëer je
Mathijs denkt even na en zegt: ”Dat zijn er drie:
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dit heet: Lean
testing. Dan testen we met een kleine groep gebruikers
1.
Big data: hoe pas big data toe op websites?
het product of concept. Een soort mini
2.
Customer journey: en dan vooral crossfunctional
gebruikersacceptatie test, waar we veel van leren en
department denken. Dus hoe doorloopt een klant
waarmee we het product bijstellen.”
zijn reis door alle verschillende afdelingen van de
organisatie heen.
3.
Agile: Je ziet dat afdelingen als marketing en
communicatie achterblijven in het Agile
gedachtegoed, zij blijven op oude vertrouwde
manieren campagnes maken.”
Hanne: “Je merkt dit ook als UX’er in een Scrumteam.
Scrum schrijft multidisciplinaire teamleden voor. In de rol
van UX’er wil je objectief zijn en blijven, maar dat is lastig
als je ook nog een andere rol aanneemt.”

We lezen op jullie website ook over Design
Thinking (meerdere oplossingen bedenken en
werken met prototypes, heel iteratief). Wat
maakt Design Thinking zo anders dan
methodes die we al jaren gebruiken?

De UX designer is de advocaat van
de gebruiker.

Wat zijn belangrijke criteria voor een goede
Mathijs: “Het is een heel andere manier van denken. We customer experience?
bedenken heel snel iets, maken het, falen en leren van
deze fouten. Het ontwerpproces gaat hierdoor veel
sneller. Je past hypotheses continu aan en je durft fouten
te maken. Dit is heel anders dan hoe we voorheen
werkten. Het doorlopen van dit proces met alle
teamleden zorgt ervoor dat er van veel meer inzichten
gebruikt gemaakt wordt. Desalniettemin: gebruikers
blijven het belangrijkste.”

Wat voor input hebben jullie vanuit een
organisatie nodig als jullie een CX onderzoek
starten?

Mathijs: “Hier is niet een standaard lijst voor. Het gaat
erom dat een CX bij het merk en de organisatie hoort.
Zorg, nonprofit, commerciële bedrijven, hier zit zoveel
verschil tussen. Dit is de basis voor de beslissing welke
kant je op moet bewegen.”
We bedanken Mathijs en Hanne voor hun tijd en
informatie. En we kletsen nog wat door over hoe we bij
de Rechtspraak (waar Geertje en Linda gedetacheerd
zijn) omgaan met UX en requirements. Wij hebben weer
nieuwe inzichten gekregen over het UX en CX
vakgebied!

Mathijs: “Het belangrijkste is het antwoord op de vraag:
waarom wil de organisatie dit onderzoek?
Wat we ook willen weten is welke doelen zij hiermee
willen bereiken? En we hebben doelgroepen nodig, of
een specifieke doelgroep die moet worden onderzocht.
Wat weleens in een onderzoek gebeurt, is dat gebruikers
een bepaalde wens hebben, maar dat wij vanuit onze
eigen ervaring weten dat dit niet logisch is om te maken.
Dan raden wij het af.”

Wat voor achtergrond hebben jullie
onderzoekers qua opleiding en carrièrepad?
Mathijs en Hanne: “Wij hebben medewerkers vanuit
verschillende studies: industrieel ontwerp, design for
interaction (TU Delft), psychologie en beleid &
organisatie wetenschappen. Ze zijn bijna allemaal al
eerder in een onderzoeksfunctie werkzaam geweest.”
Hanne Nusselder

Digital Transformation & Customer Experience
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De ervaring van de klant
wordt steeds belangrijker

Op zoek naar iemand die ons in kan wijden in het concept digital
transformation – één van de thema’s van DREAM17 – en wat dat voor
ons vak betekent, komen we terecht bij onze collega Aschwin van Osch.
Hij heeft als informatieanalist en product owner gewerkt in
omgevingenverschillende agile projecten en werkt nu in het Technology
Lab van Atos. Ons gesprek gaat uiteindelijk vooral over het belang van
de ervaring van de klant – het andere thema van DREAM17. Twee
kanten van dezelfde medaille?
door Reinoud de Leve en Hans Siebering

Een mooi
voorbeeld is
het bekende
Het is de tendens dat de digitale wereld steeds meer
binnendringt in ons dagelijks leven. Naast het verleggen plaatje van de
schommel.
van allerlei backoffices activiteiten naar selfservice
Dat is duidelijk
portals, bedienen we thuis ook steeds meer via onze
ontstaan in de
mobiele devices. Denk hierbij aan de temperatuur, licht
IT wereld. Wat
en zelfs al koffiezetapparaten.
ik erin mis, is
de vraag naar
De zelfrijdende auto is een mooi voorbeeld van deze
tendens. Handelingen die wij nu zelf nog maken, worden het doel: wat
wil je doen
geautomatiseerd om de gebruiker steeds minder te
belasten. Meer tijd over om van de ervaring te genieten. met de
schommel?
Ik zie het al helemaal voor mij. Straks hebben we zelf
niet eens een eigen auto meer. Je plant een route in via Als je aan een
je mobiele device en de dichtstbijzijnde auto staat binnen boom wilt
kunnen
10 minuten voor de deur om jou naar de gewenste
slingeren heb
locatie te brengen. Aangezien ik het niet erg vind om
naast iemand in de auto te zitten, heb ik het vinkje ‘privé je volgens mij
genoeg aan
rit’ niet aangevinkt en zit daar ook de buurman van 5
huizen verderop die vandaag ook dezelfde bestemming een touw met
heeft. Na een rit van een uur kom ik op locatie aan, klaar een knoop
om de werkdag te vervolgen, aangezien ik onderweg al erin. Waarom
zie ik die optie
was begonnen.
niet terug in
de plaatjes?
Het succes van dit soort diensten wordt steeds meer
bepaald door de klantervaring. Hoe makkelijk krijg ik als
klant voor elkaar wat ik daadwerkelijk wil. Een voorbeeld De positie van de informatieanalist ten opzichte
dat sommigen wellicht herkennen is de app van je bank. van de business is dus veranderd: kortere time
Omdat de app van mijn bank zo goed is, stap ik niet
to market, meer bemoeienis vanuit de
over, ook al zou een andere bank meer rente geven.

Wat versta jij onder digital transformation?

business, etc. Is de positie van de
informatieanalist ten opzichte van het
In de digitale wereld wordt de time to market steeds
belangrijker. Één keer in de drie maanden een release is development team ook veranderd?
niet meer voldoende, we verwachten als klant steeds
meer en het aanbod is erg groot. Voor je het weet
stappen klanten over. Mede hierdoor zien we ook de
business langzaam steeds meer betrokken en sturend
worden. De rol van de product owner binnen scrum is
hier een goed voorbeeld van. Een goede beweging,
aangezien IT ondersteunend moet zijn voor de business.

10

Niet echt. De informatieanalist is nog steeds de schakel
tussen business en IT. Hij/zij helpt de business met het
vertalen van het idee richting de developers en
ondersteunt hen daar waar vragen zijn met zijn/haar
analytisch vermogen. Er is wel een verandering in
vergelijking met de waterval benadering: het is nu niet
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meer mogelijk om een ontwerp over de schutting te
gooien, omdat de informatieanalist samen met het team
verantwoordelijk is voor een succesvolle oplevering van
de gewenste functionaliteit. In de ideale wereld kan de
product owner zijn eigen user stories opstellen en kan
een developer de juiste vragen stellen om tot de optimale
uitvoering te komen. Ik verwacht echter niet dat de
informatieanalist binnen agile omgevingen niet meer
nodig is. Of je nu in een Waterval, Scrum of DevOps
omgeving werkt: een goede informatieanalist kan altijd
meerwaarde leveren door snel de daadwerkelijke
businessvraag te vertalen naar werkbare user stories.
Wie zien tenslotte de business ook nog steeds niet hun
eigen applicaties ontwikkelen, wat nog sneller zou zijn.

Zijn er analysetechnieken waar je voorkeur
naar uitgaat?
Misschien lijkt het op vloeken in de kerk, maar ik werk
vaak op gevoel. Ik vind dat we onze methoden en
technieken niet strikt volgens de regeltjes moeten
toepassen, maar dat we altijd vanuit de business en de
praktijk moeten blijven denken. De Product Owner moet
eenvoudig kunnen zien: voor wie? wat? en waarom?
Uitgebreide ontwerpen kunnen nuttig zijn, maar je
verliest snel het overzicht en daarmee het doel uit het
oog.

Aschwin van Osch
Na de opleidingen
technische informatica
en communicatie
systemen te hebben
afgerond, is hij in 2008
gaan werken voor Atos
in de rol van
requirements engineer.
In zijn eerste opdracht
maakte hij kennis met
het schrijven van functionele ontwerpen in een
waterval omgeving. De vijf opvolgende jaren bij
een telecomprovider heeft hij als business
analist en business consultant steeds meer
agile projecten uitgevoerd waar het klantbelang
voor op stond.

Door te werken met korte sprints, wordt iedere keer bij de
stakeholders gecontroleerd of de functionaliteit aan de
verwachtingen voldoet of dat er nog wijzigingen nodig
zijn. Het gebruik van analysetechnieken is hierdoor
minder belangrijk, aangezien je continu feedback krijgt.

Daarna heeft hij 2 jaar gewerkt bij een
uitvaartverzekeraar en als informatieanalist de
transitie van waterval naar scrum meegemaakt,
om vervolgens product owner te worden.
Nu is hij actief in het Technology Lab van Atos,
waar hij naast zijn rol van product owner ook
nog innovatieve projecten faciliteert en coacht.

Je begint niet het proces in stappen
te verdelen, maar je vraagt je af
vanuit welke mogelijke situaties de
klant dit wil. Denk in mogelijkheden
en ga het gesprek aan met de
business. De informatieanalist kan
juist hier zijn echte meerwaarde
leveren.

staan en verwacht steeds meer. Hierdoor denken we
verder en zijn we innovatiever bezig. Een voorbeeld:
vroeger sloot je een doorlopende inzittendenverzekering
af; nu heb je de mogelijkheid om voor die ene keer in het
jaar dat er kinderen in je auto zitten voor een
kinderfeestje een verzekering voor één dag af te sluiten.
Technisch niet heel spannend, maar nu staat het
klantbelang voorop.

Welke bagage moet een agile informatieanalist
meer of anders hebben in vergelijking met een
traditionele informatieanalist?
Moet je als analist anders gaan denken
vanwege de nieuwe technische
mogelijkheden?

Het belangrijkste is dat de informatieanalist zich de vraag
stelt: “Waar doe ik het voor?”, “Wat is het doel?”, “Waar
moet dit aan bijdragen?”. Als je dat goed voor ogen
houdt, ga je vanuit het gezichtspunt van de klant denken
Technische mogelijkheden zijn altijd enablers. Door de
en niet meer vanuit het proces en de IT. Je begint niet
vele mogelijkheden kunnen we meer kanten op en
het proces in stappen te verdelen, maar je vraagt je af
hebben we meer oplossingsrichtingen. Maar veel van de vanuit welke mogelijke situaties de klant dit wil. Denk in
methoden, die we nu toepassen, zijn niet het gevolg van mogelijkheden en ga het gesprek aan met de business.
technische mogelijkheden. Veel toepassingen die we nu En realiseer je dat de klant steeds hogere verwachtingen
maken waren vroeger ook mogelijk. Maar wij dachten
heeft. De informatieanalist kan juist hier zijn echte
vanuit de IT. De klant komt nu steeds meer centraal te
meerwaarde leveren.
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Column

Beelddenken
vloek of talent?
"Als jij klaar bent met tekenen, kunnen wij dan weer verder?" Ik voelde
mij als een klein hondje, druk bezig om aan iets vies te snuffelen, terwijl
het baasje met een afkeurende blik geïrriteerd en licht beschaamd aan
mijn lijn trekt. Foei! Ik voel het hard aankomen en dat doet pijn. Een
moment later slaat mijn schaamte om in lichte wanhoop. Ik kom
woorden te kort om over te brengen wat mij helder voor mijn geestesoog
staat. In kleur, ruimtelijk en gedetailleerd, en ook bewegend in de tijd.
door Peter Kalmijn

Weer een keer faal ik om iets voor mij zo helder en
simpel over te brengen en uit te leggen. En dit is zeker
niet de eerste keer. Daarom teken ik het ook! Simpeler
kan niet! Woorden schieten te kort. Vaak reageren
mensen er goed op dat ik iets teken en dan aan hand
van die tekening probeer uit te leggen. Soms komen er
dan meer tekeningen bij. Maar een enkele keer loop ik
tegen mensen aan, die echt niets kunnen met
tekeningen, alleen iets kunnen met woorden. Heel veel
woorden en lange teksten. Waar ik juist een hekel aan
heb. En al snel afhaak. Ik weet nu dat dit niet raar is.
Blijkbaar ben ik een beelddenker, iemand met een
visueelruimtelijke cognitieve denkstijl.

Beelddenken: wat is dat?

Het is een bepaalde cognitieve manier van
informatieverwerking waarbij primair gedacht wordt in
beelden, schema's en gebeurtenissen. Het is
tegengesteld aan denken in woorden, geluiden en
zinnen. Een beelddenker moet een woord eerst
omzetten in een beeld, voordat hij/zij er iets mee kan.
Het een is niet beter dan het ander, en beiden hebben in
bepaalde situaties hun waarde. Een tekst controleren op
grammatica en spelling, dat zou je niet aan mij moeten
willen overlaten. Dat kan een woorddenker vele malen
beter. Maar laat een woorddenker liever geen BPMN,
DMN of UMLschema maken.

Hoe ontstaat beelddenken?

De oorzaak van het in beelden denken is dat de visuele
hersendelen (nog) sterker zijn ontwikkeld dan de ‘talige’
hersendelen. Dit heeft als voordeel dat ook de talenten
van de visuele hersendelen sterk vertegenwoordigd zijn:
innovatief, artistiek, inventief, origineel. En ook gevoelig,
sensitief, enthousiast en beweeglijk.

School

Onderzoek heeft aangetoond dat in elke schoolklas een
paar beelddenkers zitten. In groep 3 komen
beelddenkers vaak in de problemen. Het zijn pientere
leerlingen, die van alles enorm snel oppikken, maar
stranden op lezen, schrijven en rekenen. En worden
soms zelfs 'Dyslectisch' verklaard.
En zeg nou eens zelf: als je de letters
'p', 'b', 'd' en 'q' goed bekijkt: die
hebben toch allen dezelfde vorm en
zijn dan dus ook dezelfde letter? Ik
snapte als kind niet dat andere
kinderen daar vier verschillende
objecten in konden zien. En raakte
daar zelf steeds van in de war.

Ook in de hogere klassen hebben beelddenkers andere
talenten dan woorddenkers. Vaak is niet de leerstof het
probleem (beelddenkers zijn vaak best slimme kinderen),
Beelddenken is ruimtelijk denken in beelden en
maar de manier van aanbieden en het verwerken van de
gebeurtenissen, informatie komt gelijktijdig binnen. Een stof. Het klassieke onderwijs biedt leerstof talig aan:
beelddenker ziet daardoor in één oogopslag het geheel, gestructureerd, in kleine porties met accent op de
waardoor hij vlot een oplossing kan bedenken. Maar
verschillen. Beelddenkers willen vooral eerst het
daardoor kan hij ook details missen. En een beelddenker overzicht om de details in te kunnen plaatsen. Zij werken
ziet vaak meer dan er gezegd of geschreven is: alles
van nature vanuit het geheel en zoeken de samenhang.
wordt met elkaar in verband gebracht en wordt soms
Precies het tegenovergestelde dan de manier waarop
emotioneel gekleurd. Maar snel onder woorden brengen lesstof wordt aangeboden. Beelddenkers zijn doorgaans
van een oplossing is voor een sterke beelddenker soms de eersten, die de stof echt snappen, maar gaan wel
erg lastig.
weer onderuit bij de examens, waar zij problemen
hebben met de verwoording van de vragen. Sommigen
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zakken dan ook ondanks dat ze de stof heel goed
beheersen. En dat is erg demotiverend.
'... We moeten de woordblinde beelddenker niet volgens
onze manier van denken trachten te leiden. Wij brengen
hem hiermee op dood spoor en vervolgens kwalificeren
we hem als dom.
Wij moeten de woordblinde leiden volgens zijn eigen
kwaliteiten, en hem leren zijn beelddenken bewust te
hanteren. Het resultaat kan zijn, dat zijn praktisch
onvermogen vrijwel ogenblikkelijk in een vermogen
overgaat…' (Uitspraak van Maria Krabbe, herkenning
beelddenken)

Een interessant artikel over beelddenken, visueel
communiceren en de talenten voor de 21e eeuw vind je
op: http://numentum.be/talenten21steeeuw/.

Vloek of talent

Potentiële communicatieproblemen kunnen door een
beelddenker en zijn (werk)omgeving als een vloek
ervaren worden. Echter door bewustwording en
erkenning van de specifieke talenten van eenieder
kunnen de specifieke talenten van beelddenkers en niet
beelddenkers van groot voordeel zijn voor de hele
organisatie. Waar een beelddenker steken laat vallen op
details, kunnen anderen dat opvangen. En waar de
organisatie voordeel heeft bij beter overzicht en zicht op
samenhangen en innovatieve combinaties kan een
Goed om te weten
beelddenker veel waarde toevoegen. Respect voor
Het denken in beelden gaat 15 tot 20 keer sneller dan
elkaar en daarbij kennis hebben van elkaars unieke
het denken in woorden. En beelddenkers zien (te)
gemakkelijk de grote lijnen en overkoepelende relaties in talenten is de sleutel, weet ik uit eigen ervaring.
een situatie. En nemen (te) gemakkelijk aan dat de ander
Toepasselijke publicaties van de auteur:
dit ook zo ziet. Wanneer de beelddenker iets vertelt
• https://ascent.atos.net/futureworkspottingfuture
kunnen de woorden de gedachten niet bijhouden.
talents/
Beelddenkers geven vaak holistische
• https://ascent.atos.net/futureworkprofessionalskills
totaalbeschrijvingen en maken soms geheel onbewust
needed2020/
grote gedachtesprongen. Voor de luisteraar vallen zo
stukken weg, die een andere beelddenker moeiteloos en • https://ascent.atos.net/futureworkprofessionalskills
neededdawn4thindustrialrevolution/
zonder na te denken zelf wel invult. Hierdoor kunnen
beelddenkers voor nietbeelddenkers moeilijk te volgen
Meer weten over beelddenken?
zijn en kunnen zelfs chaotisch overkomen. Als een
• http://numentum.be/  gratis: Gids Samen aan het
beelddenker dat van zichzelf weet, kan hij werken aan
Werk – tips om de samenwerking tussen
meer sequentiële, stapsgewijze overdracht en
beelddenkers en nietbeelddenkers te verbeteren
communicatie. Uit eigen ervaring weet ik dat dit enorm
• https://nl.wikipedia.org/wiki/Beelddenken
helpt!
• http://beeldenbrein.nl/beelddenken/watis
beelddenken/
En een tip voor allen, die met een beelddenker praten:
• http://ikleeranders.nl/beelddenken/
Vraag om een plaatje te tekenen
• http://www.stichtingbeelddenken.nl/
en het jou aan hand van dat
• http://www.bureaubeelddenken.nl/p2.html
plaatje uit te leggen. Dat gaat
• http://www.gedragsproblemen
allen enorm helpen en levert heel
kinderen.info/kenmerkenbeelddenken
snel veel op! Zowel voor de
relatie, als ook voor de
overgebrachte informatie!

Werken in de 21e eeuw

De 21e eeuw vergt heel andere talenten dan in de vorige
eeuw nodig waren om succesvol te zijn. Feiten uit je
hoofd leren, zoals jaartallen bij geschiedenis of formules
bij wiskunde is in de 21e eeuw zinloos. Dat zoek je op in
het internet. Helaas is het onderwijssysteem vaak nog
teveel ingericht op de dingen, die in de vorige eeuw
belangrijk waren. In een van mijn artikelen op ASCENT
ga ik hier dieper op in: https://ascent.atos.net/future
workspottingfuturetalents/.

Visuele communicatie

Een van de belangrijke vaardigheden voor de 21e eeuw
is het vermogen om visueel te communiceren en in
modellen te denken, te analyseren en te modelleren. Een
Business Informatie Analist heeft er veel voordeel van als
hij/zij visueel is ingesteld. Vooral in combinatie met
goede communicatieve vaardigheden om met een grote
verscheidenheid van communicatiestijlen om te kunnen
gaan: van zwaar visueel, tot en met zwaar woordgericht.
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Interview

Wat is ICT meer dan de
koffieautomaat?
Jurri Ross neemt na 30 jaar afscheid van de ICT. Jurri staat bij vriend en
vijand bekend om zijn ongezouten meningen. We spraken met hem over
wat er goed en wat er fout gaat in ons vakgebied.
door Reinoud de Leve en Hans Siebering

Je neemt nu afscheid van de ICT. Hoe kijk jij
aan tegen de ontwikkelingen in ons vak?
Iedereen kent wel die cartoon van de schommel. De
oorspronkelijke cartoon bestond geloof ik uit zes plaatjes.
Inmiddels zijn er wel twaalf verschillende plaatjes van
betrokkenen die op een andere manier naar de
schommel kijken. Dat is wat er de laatste decennia met
ons vak is gebeurd. In plaats van dat we de
communicatie eenvoudiger en directer hebben gemaakt,
hebben we het allemaal nog ingewikkelder gemaakt.

Als je dat zegt, zou je blij moeten zijn met de
ontwikkelingen van Scrum en agile. Zij zijn ook
voor minder rollen.
Dat is zeker een goed element van Scrum. Toch is
Scrum meer een managementmethode. Scrum gaat
vooral over hoe je een softwareproject organiseert en
lost in wezen het communicatieprobleem – dat volgens
mij een veel fundamenteler probleem is – niet op. In de
oude watervalmethode was het probleem dat we vaak
veel te laat opleverden. We leverden toen functionaliteit
die gebaseerd was op de situatie van twee jaar geleden.
Met Scrum leveren we iedere twee of drie weken nieuwe
functionaliteit op. Dat zijn alleen vaak zulke kleine
brokjes functionaliteit dat de business er in de praktijk
niet zo veel mee kan. In beide gevallen dwingen we de
business om mee te gaan in onze manier van werken. Ik
zeg daarmee niet dat Scrum verkeerd is. Net zo min als
waterval verkeerd zou zijn. Ik pleit ervoor om het strakke
regime los te laten en de planning af te laten hangen van
het op te leveren product.

veel meer moeten aanpassen aan de gebruikers. Dat we
een model van de wereld maken, is nodig; zonder dat
kun je geen ICT bedrijven. Maar te vaak gebruiken we
het model alsof het de wereld ís. En daar loopt het mis.
ICTers lijken vaak niet te willen begrijpen hoe de wereld
Daarnaast moet je bij Scrum continu in de gaten houden echt werkt. Als ik bij een gebruiker aan kom met een
UML diagram van zijn omgeving, heb ik een grote kans
dat je niet bezig bent met suboptimalisatie.
dat hij het niet begrijpt. Dat maakt het onbegrip tussen de
gebruiker en ons alleen maar groter. Ik gebruik maar een
Hoe komt het dat onze methodes zo weinig
paar simpele diagramtechnieken, omdat iedereen die
doeltreffend zijn?
begrijpt. Stroomdiagrammen met rechthoekjes en pijltjes.
Use case diagrammen met includes en extends gaan me
Het belangrijkste probleem is onze communicatie. We
al veel te ver.
communiceren nog steeds te wiskundig, te logisch, te
veel vanuit een softwaresysteem denkend. We missen
Samenhangend met het communicatieprobleem hebben
vaak het empathisch vermogen om werkelijk te begrijpen we een attitudeprobleem: we vinden onszelf veel te
wat de problemen zijn van de mensen die dagelijks met belangrijk. Als collectief en als individu. Het wiel wordt
onze systemen moeten werken. We zouden onze taal
steeds opnieuw uitgevonden. Objectoriëntatie en
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serviceoriëntatie zouden ons de mogelijkheid moeten
bieden om op de schouders van reuzen te gaan staan,
maar dat doen we niet. We willen niet iets gebruiken dat
door iemand anders ontwikkeld is. Waarom? Het kan zijn
omdat we een hekel hebben aan die ander of omdat we
het veel te leuk vinden om het zelf te maken. Andere
argumenten zijn dat “onze gegevens te gevoelig” zijn of
dat “wat wij doen uniek” is. Wat mij betreft zijn dit
allemaal kulargumenten. Alsof wij ICTers zo belangrijk
zijn. Het bestaansrecht van ICT is het ondersteunen van
de business. Wat is ICT meer dan de koffieautomaat?
Eén van de gevolgen van deze attitude is, dat het
geheugen van ons vak erg kort is. De meeste van de
zogenaamde innovaties waren oude wijn in nieuwe
zakken. In de jaren tachtig hadden we modulair
programmeren, in de jaren negentig component based
development en in de jaren nul service oriented
architecture. Zoek de verschillen.
Ook het geheugen binnen een project of een
applicatiegroep is vaak niet goed. We documenteren
meestal slecht. Omdat een werkend systeem boven
documentatie gaat, is documenteren vaak een sluitpost
van het project en wordt het meestal daarna ook nog
eens helemaal niet onderhouden. Als er daarna een
probleem ontstaat, laten we iemand in India in de code
duiken, omdat wij te duur zijn om onze eigen erfenis te
ontcijferen.

Kun je voorbeelden geven van hoe het
misloopt?
• In de jaren negentig gingen we ergens
object georiënteerd werken. Collega’s
stelden voor om per object een scherm
te maken. Dat was logisch, want dan
bevatte een scherm de gegevens die
bij elkaar hoorden. Dat een gebruiker
voor het afhandelen van één transactie
tien schermen door moest, werd
vergeten. De gebruiker haakte af. De
manier waarop “logica” toegepast werd,
leidde ertoe dat de gebruiker de
dienaar werd van het systeem. Maar
het moet natuurlijk andersom: het
systeem moet de dienaar zijn van de
gebruiker.
• We gingen RUP doen. We maakten
use cases. Beschrijvingen, die voor de
gebruiker een black box waren. En
vervolgens dwongen we hem te
tekenen voor iets, dat hij niet begreep.
Ook hier was de mislukking al
ingebouwd.

Wat is er nodig om het in de toekomst beter te
doen?
Het ICT vak draait in essentie om communicatie.
Communicatie kan niet zonder empathie. En daar
ontbreekt het aan. Nog altijd ligt de nadruk op logische,
rationele vaardigheden. Op vaardigheden, die belangrijk
zijn in de exacte wetenschappen. Maar de wereld, die we
moeten ondersteunen, is heel vaak niet logisch en niet
rationeel. Emoties en persoonlijke belangen spelen altijd
een rol. De vaardigheden om daarmee om te gaan,
ontbreken grotendeels. We hebben beide soorten
vaardigheden nodig: we moeten logisch denken én
empathisch kunnen zijn. De gebruiker staat in de kou.
We hebben empathie nodig. We moeten ons verplaatsen
in de gebruiker. Onszelf de vraag stellen: hoe zou ik zijn
werk willen doen? Wij moeten de stap naar de gebruiker
maken, niet andersom.

Het goede nieuws is, dat empathie
een vaardigheid is, die de meeste
mensen kunt ontwikkelen.
Het goede nieuws is, dat empathie een vaardigheid is,
die de meeste mensen kunt ontwikkelen. Je kunt leren je
te verplaatsen in de ander. Er liggen nog steeds grote
kansen voor ons vak, maar die kunnen we pas pakken
wanneer we begrijpen waar de klant mee bezig is. We
moeten ons verdiepen in het domein van de klant. En dat
kan alleen maar door onze empathische vaardigheden te
ontwikkelen en te gebruiken. Daarvoor is een
cultuuromslag nodig in ons vak. Die omslag zal pas
komen, wanneer het belang daarvan ingezien wordt.
Vooralsnog is snel scoren nog veel te vaak de drijfveer.

We wéten wel dat we moeten
communiceren. Dat houdt in dat we praten
met de gebruiker. Maar dat doen we niet,
we interviewen hem of, erger nog, we
praten tegen hem. Dat is een heel beperkte
vorm van communicatie. Zo dansen we om
de essentie heen. Met rampen tot gevolg.
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