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.
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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.
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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?
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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.
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