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Een verre neef van mij houdt varkens. Een paar keer per
jaar koopt hi j jonge biggen bij de varkensfokker en in
zo’n acht maanden ti jd mest hi j ze vet tot slachtklare
zeugen en beren. Jaarl i jks gaat er in het bedri jf van mijn
neef heel wat varkensvoer doorheen. Het zi jn hoge
kosten. Maar zolang de varkenspri jzen op niveau bli jven,
leven mijn neef en zijn gezin er goed van.

Bij de slager zie je wel eens een tekening van een
varken hangen waarop je kunt zien waar de
verschil lende vleeswaren – de hamlappen, de
karbonades, het spek – vandaan komen. Ik vraag me
soms af of je op basis van zo’n plaat zou kunnen
bepalen welk l ichaamsdeel van het varken het meest
winstgevend is. Met andere woorden welk l ichaamsdeel
heeft voor mijn neef de hoogste business value. In
theorie moet dat natuurl i jk wel mogeli jk zi jn. In de prakti jk
l i jkt het me nog een lastige vraag. Je zult je bi jvoorbeeld
moeten afvragen of je kosten van het voer wel evenredig
over de lichaamsdelen mag verdelen. Hoe verdeel je de
kosten van de niet bruikbare delen van het varken – de
lichaamsdelen die het varken wel nodig heeft om te
overleven als varken, maar die geen verhandelbaar
vlees opleveren? Als ik er zo over nadenk, betwijfel ik of
mijn neef er een zinnig antwoord op zou weten.

We zien dit verschijnsel wel vaker. Het is relatief
eenvoudig om de waarde van het geheel vast te stel len,
maar het is enorm lastig of zelfs onmogeli jk om de
waarde te bepalen van de samenstel lende delen. De
samenstel lende delen zijn vaak onlosmakeli jk met elkaar
verbonden. Het één kan niet zonder het ander, maar
daarmee is geli jk ook de waarde van het één niet los te
koppelen van de waarde van het ander.
Hoe zou je dat bi jvoorbeeld doen bij een auto? Wat is de
waarde van remmen? Heeft het remmen van een auto
een hogere of lagere waarde dan het ri jden en het
sturen? Het zi jn volstrekt zinloze vragen. Het meest
logische antwoord is dat een auto slechts waarde heeft
als je er mee kunt ri jden, sturen en remmen. Daarmee is
niet gezegd dat remmen geen waarde heeft. We kunnen
alleen de omvang ervan niet afzonderl i jk vaststel len.
Sommigen zullen bij het ontwikkelen van een auto
mogeli jk de prioriteit geven aan het ri jden, omdat je nu
eenmaal niet kunt remmen of sturen als niet al kunt

ri jden. Dat l i jkt een logische volgorde maar heeft weinig
te maken met de business value.

Eén van de belangri jkste principes van Scrum is het
doorlopend leveren van zoveel mogeli jk business value.
Iedere volgende sprint zou moeten worden
samengesteld uit de user stories die op dat moment de
meeste business value kunnen toevoegen. In de prakti jk
bl i jken product owners hier vaak veel moeite mee te
hebben. Ze weten niet goed hoe ze de business value
van de verschil lende user stories moeten bepalen.
Meestal beschri jft de user story een te klein stukje
functionaliteit, waardoor de user story op zichzelf
eigenl i jk helemaal geen business value meer heeft. Pas
in samenhang met andere user stories kri jgt deze
waarde voor de business. Het is daarom in de prakti jk
erg lastig, zo niet vri jwel onmogeli jk om de business
value van de verschil lende user stories vast te stel len.
Daarbij komt dat de verschil lende stakeholders hier soms
heel verschil lende opvattingen over hebben. Veel teams
vullen de business value van de user stories daarom
maar helemaal niet in.

Men zou kunnen stel len dat user stories over het
algemeen minder geschikt zi jn om er een business value
aan te koppelen. In de meeste gevallen is de ti jd die men
hieraan placht te besteden als verspilde ti jd te
beschouwen. Dit probleem wordt groter naarmate men
meer user stories op de backlog heeft staan. Men ziet
wel dat bi j aanvang van het project al le mogeli jke user
stories aan de backlog worden toegevoegd. Het is echter
veel efficiënter om het aantal user stories op de backlog
zo beperkt mogeli jk te houden. Iedere user story vraagt
van ti jd tot ti jd de aandacht van het team. Al was het
al leen maar om vast te stel len dat de user story nog
geen hoge prioriteit heeft.
Om de backlog beperkt te houden zou je de zaken
moeten omdraaien. In plaats van een business value toe
te kennen aan user stories, zou je al leen user stories aan
de backlog moeten toevoegen met de hoogste business
value. Dit kl inkt een beetje als een slang die in zi jn staart
bi jt, maar toch is er een wezenli jk verschil . Je bepaalt
nameli jk in dit geval eerst wat de hoogste business value
heeft en maakt vervolgens alleen daar de user stories
voor. Alle user stories op de backlog hebben daardoor
alti jd betrekking op een requirement met een hoge
business value.
Het is vergeli jkbaar met het varken. Je moet de waarde
bepalen op het moment dat je er nog iets zinnigs over
kunt zeggen. Als je te ver doorgaat met detai leren, maak
je het ingewikkeld en wordt je oordeel onzeker.
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