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Volgens Arjen Uittenbogaard is er niets mis met het
uitleggen van een nieuwe methode of techniek, maar het
succes van een requirements engineer hangt niet af van
het kennen van alle in en outs van de techniek.
Vakmanschap leer je op basis van ervaring. Alleen
ervaring leert je welk instrument je op welk moment en in
welke mate moet inzetten. Daarom kiest Arjen
Uittenboogaard er voor om een aantal ervaringsverhalen
te vertel len, die ons er hopeli jk toe aanzetten om
kritischer te kijken naar onze rol en bijdrage als
requirements engineer.

Hij wil daarbij zelfs nog een stap verder gaan en
vraagtekens zetten bij verhalen en voorbeelden die als
successen van de huidige technologie worden
gepresenteerd.

'Is het bi jvoorbeeld inderdaad wenseli jk dat een
verzekeraar lekker snel kan beslissen dat bepaalde
verzekerden moeten worden geweigerd. Hoe zit het ook
alweer met de solidariteitsgedachte? Je zult maar
chronisch ziek zijn.
En een gepersonaliseerde homepage van de krant
waarop ik ben geabonneerd? Wil ik dat wel? Ik vind het
juist wel aardig om soms verrast te worden door dingen
die ik zelf nooit opgezocht zou hebben?
En die app waarmee ik de calorieën kan bijhouden van
wat ik vandaag heb gegeten: word ik daar echt gezonder
van? Als ik al lemaal low-fat eten eet met chemische
vetvervangers, hoe gezond is dat?'

Hij denkt dat het ons vakgebied zou sieren als we wat
meer over dit soort vragen zouden nadenken alvorens
we de requirements van weer een mooi systeem gaan
specificeren.

Het succes van een agile requirements engineer hangt
niet af van het kennen van agile technieken, maar van de
vaardigheden waarmee ze worden toegepast. Zi jn
boodschap is dat tools en technieken waardevol kunnen
zijn, maar dat het uiteindel i jk al lemaal mensenwerk is.

Hoe kri jg je een product owner zo ver dat hi j wél keuzes
maakt? Hoe kri jg je teamleden zover dat ze echt
proactief worden, niet bang zijn om fouten te maken en
elkaar effectief feedback geven?

Hij laat drie boeken de revue passeren die hem enorm
hebben geïnspireerd.

Jaap Peters en Judith
Pouw, Intensieve
Menshouderij – Hoe
kwaliteit oplost in
rationaliteit
'Meten is weten, en NIET meten
=weten! '
Arjen Uittenbogaard geeft aan
dat bl ikvernauwing het gevolg is
van kengetal len.
We streven ernaar dat

requirements SMART zijn, maar “SMART is niet alti jd
sl im”.

Bij een audit van een systeem hoorden ze van de
ontwikkelaars dat er extreem zware performance-eisen
waren gesteld. Om de vereiste roundtrip-ti jden te kunnen
garanderen, hadden ze aardig wat shortcuts,
optimalisaties en misdaden tegen de architectuur moeten
plegen. Het had wat gekost, maar het wás ze gelukt.
Toen ze vervolgens aan de super-users
vroegen waarom die eisen zo extreem waren, was het
antwoord: 'Dit leken ons mooie ti jden. '

Het kan ook anders, leerde hij van een ervaren collega
toen zij een systeem voor een klant bouwden. Ze zouden
twee tussenversies demonstreren voor de derde versie
werd opgeleverd. Bert, zi jn col lega, bouwde in de eerste
versie hier en daar in de code wat wait()-statements in:
het programma zou daardoor vertraagd worden. De klant
was niet te spreken over de performance van de eerste
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versie. Bij de tweede versie verkleinden ze de wait()s en
bij de oplevering waren ze eruit. De klant was dik
tevreden. Bert was een vakman die hier een mooi
staaltje van proactiviteit had laten zien.

'Let op de taal, luister welke metaforen er worden
gebruikt. '

'Als RE’er weet je dat je de taal van de klant moet
spreken', zegt Arjen. In dit boek wijzen Peters en Pouw
op een paar andere aspecten van taal, nameli jk het
gebruik van metaforen ('hoe je naar de wereld ki jkt,
bepaalt wat je ziet') en de mogeli jkheid van framing.

Als voorbeeld van framing vertelde Arjen Uittenbogaard
dat een oud cursist een expert wilde interviewen. We
weten allemaal dat experts geen ti jd hebben en vaak ook
geen zin. Dus de cursist had zich verdiept in de stof van
de expert en wat open vragen opgesteld zodat hi j geen
'ja', 'nee' antwoorden zou kri jgen. Tijdens het interview
vroeg hij iets inhoudeli jks aan de expert. De expert vroeg
meteen 'Wat bedoel je?'. Ze begonnen zo een
kruisverhoor en het leek erop dat de rol len waren
omgedraaid. De expert was de Requirements engineer
aan het interviewen. Was Tim er maar niet ingetrapt. Na
'Wat bedoel je?' had hij ook kunnen zeggen dat hi j het
misschien niet helemaal goed verwoordde, maar,
meneer de expert, 'hoe zou u het onder woorden
brengen?'

Barry Schwartz en
Kenneth Scharpe,
Practical Wisdom – The
Right Way to Do the Right
Thing
'Protocollen zijn zinloos' roept
Arjen Uittenbogaard uit.
Proberen op voorhand alle
mogeli jke situaties in kaart te
brengen is onmogeli jk. De
pretentie dat je op deze manier

het werk van vakmensen verbetert, is zo onterecht als
het maar kan zijn.

Denk aan een rampenprotocol. Het werk van
hulpverleners wordt bi j rampen moeil i jk gemaakt door de
vele regels en protocollen die zi jn opgesteld door de
overheid. Die regels werken belemmerend omdat in
geval van nood niet al les volgens het boekje kan worden
afgehandeld. 'Gezond verstand is erg belangri jk,
vertrouwen in de vakmensen en diensten is belangri jk,
en niet of al le regels die na de vorige crisis op papier zi jn
gezet, wel worden nageleefd'.

Iedereen kent waarschijnl i jk het aangifteprotocol van de
politie[
'Mijn fiets was gestolen en ik kon nog niet via internet
aangifte doen. De agent die mij te woord stond keek me
niet aan. Hij zat van me weggedraaid achter zi jn
computerscherm. Hij moest het formulier invul len voor

het proces-verbaal. En dat kon maar op een manier:
vraag voor vraag. Ik raakte gefrustreerd omdat ik mijn
verhaal niet kon vertel len. En ik vermoed dat hi j ook
gefrustreerd was. Hij werd gereduceerd tot domme
uitvoerder van een rigide proces. Zijn vakmanschap werd
ondergraven. '

Wie heeft de requirements voor dit aangifte systeem
opgesteld? Zou men echt al leen hebben gedacht dat zo
veel mogeli jk 'automatiseren' het aangifteproces
verbetert? Misschien moeten we hier bij heel veel van
onze opdrachten eens wat beter bij nadenken: waarom
moeten die processen 'geredesignd' worden? Gaat een
workflowsysteem hier echt waarde opleveren?

Het kan ook anders:
'Een manager bij een middelgrote gemeente vertelde me
hoe op zijn afdel ing beoordelingen van aanvragen voor
zorgsubsidie werden gedaan. Voorheen ging het als
volgt: een burger sprak met een ambtenaar die een
checklist moest invul len. In elk geval moest de checklist
helemaal worden ingevuld, ongeacht de relevantie van
veel vragen en ongeacht of er nog vragen gesteld
moesten worden, die bij deze specifieke aanvraag wel
degeli jk relevant waren, maar niet op het formulier
stonden. De manager vertelde over zijn ambtenaren:
vakmensen die in een gesprek met de burger snel
genoeg doorhadden of de aanvraag terecht was. Die
checklistaanpak hebben ze afgeschaft. Nu voeren de
ambtenaren weer een gesprek met de aanvragers. Ze
maken achteraf een verslag. Die worden geregeld door
collega’s getoetst. Het werkt beter en iedereen is veel
tevredener. Let wel: zelfs de auditors hebben ingestemd
met deze werkwijze. '

Dus hoe zit het nu met de protocollen in onze bedri jven?

Evgeny Morozov, To Save
Everything, Click Here –
Technology, Solutionism,
and the Urge to Fix
Problems That Don't Exist
Een goed beargumenteerde
aanklacht tegen
oplossingsdenken, met name
rond internet.

Morozov maakt een indeling van
manieren waarop oplossingen de plank mis kunnen
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slaan.

Gevaarl i jke oplossingen brengen meer in gevaar dan
alleen het probleem dat ze aanpakken.
'Wat een geweldige uitvinding: de drukknop kraan', zegt
Arjen Uittenbogaard. 'Een mil ieubewuste oplossing die
verspil l ing tegengaat! '. Arjen Uittenbogaard vraagt aan
de luisteraars om te bedenken wat er nou mis kan zijn
hiermee? En ja hoor, het is wel degeli jk een gevaarl i jke
oplossing want deze oplossing haalt de beslissing en
verantwoordeli jkheid om de kraan dicht te doen van de
persoon zelf weg.

Een ander voorbeeld zi jn de sl imme elektriciteitsmeters
die aangeven hoeveel stroom een apparaat gebruikt.
Rood is teveel, oranje gaat net en groen is OK.
Waardoor de consument kan concluderen dat die
wasdroger oranje scoort en dus best OK is en misschien
nog wel méér energie gaat verbruiken. Meters die naar
apparaten in isolatie ki jken geven geen goed ‘overal l ’
beeld van het verbruik van een huishouden.
Moraal kun je niet door techniek vervangen. Is dit wat we
wil len? Onze verantwoordeli jkheden verschuiven door
technologieën te bedenken? Het probleem wordt zo
alleen maar groter gemaakt.

Futiele oplossingen zijn helemaal geen oplossingen.
Denk aan het prikklok systeem op het werk. Het systeem
kon gemakkeli jk omzeild worden (bijvoorbeeld doordat
mensen voor elkaar klokten). De werkgever lost hiermee
zijn doel om de productie te verhogen niet op.

Perverse oplossingen maken het probleem alleen maar
erger.
Arjen Uittenbogaard geeft een voorbeeld van een bank.
Er werd elk half jaar een CMMI audit gedaan. Daar is in
principe niets mis mee. CMMI kan zeer wel helpen om
professioneler te werken. Maar niet als het naar de letter
in plaats van naar de geest wordt toegepast. Ongeveer
drie weken voor de audit werden mensen ‘vri jgemaakt’
om de documentatie 'op orde te brengen'. Mensen die
hard nodig waren om het echte werk te doen.

De beste vraag volgens Arjen Uittenbogaard is dus ten
eerste: Is er een probleem?

Arjen Uittenbogaard vertelde over een oefening bij het
werken met KPI ’s die hi j elke keer weer doet met zi jn
cursisten: 'fuck the KPI ': nadenken over hoe de beoogde
indicatorwaarde gehaald kan worden in een situatie
waarin niets is verbeterd. Het kan helpen om als
requirements engineers een oefening 'fuck the solution'
te doen: hoe kan het systeem waarover we nu nadenken
de boel al leen maar verergeren!

En tot slot zegt Arjen Uittenbogaard: Misschien moet je
bij het oplossingsdenken in plaats van telkens 'Why' je
ook eens een keer afvragen: 'Why not?'

Arjen Uittenbogaard schudt ons met zi jn presentatie
wakker over de minder mooie aspecten van het
requirements engineering vak. Hij stelt lastige vragen,
zet ons aan het denken en laat ons in verwarring achter.

Arjen Uittenbogaard




