Interview

Er is niet één antwoord
Arjen Uittenbogaard is vaak op het DREAM event aanwezig geweest als
spreker. Zo ook op DREAM15. Zijn presentatie ging over “Zingeving
voor Requirements Engineers”. Voor ons een mooie aanleiding voor een
interview.

door Reinoud de Leve en Hans Siebering

Je begon je presentatie op het DREAM event
met de uitspraak dat jij requirements
engineering eigenlijk een heel foute term vindt.
Waarom is de term requirements engineering
zo fout?

Ik ben altijd al gevoelig geweest voor taal. De laatste tijd
begin ik steeds meer te letten op wat er gebeurt als
mensen de verkeerde woorden gebruiken. Welke
beelden roept dat op? Requirements engineering vind ik
een typisch voorbeeld van een verkeerd gekozen
combinatie van woorden. Met engineering kun je
uitrekenen of een brug sterk genoeg wordt om er
vrachtwagens overheen te laten rijden als je draagkracht
van een boogconstructie kent en het gewicht van ijzer,
rekening houdend met de zwaartekracht. Het is een
harde wetenschap. Het antwoord op een vraag kun je
aan de hand van de juiste wiskundige formules
berekenen.

De complexe wereld waarin wij
werken, vraagt om een heel andere
aanpak dan engineering. Ons werk
is geen harde wetenschap. Er is
geen vast stappenplan. Er is niet
één antwoord.
De term requirements engineering doet vermoeden dat
we met requirements iets vergelijkbaars doen. En dat is
helemaal niet het geval. De complexiteit bij requirements
zit er nou juist in dat de klant van tevoren niet precies
weet wat hij wil, dat je vaak op zoek moet naar het echte
probleem, dat je de klant een oplossing presenteert en
dat de klant ontdekt dat hij toch iets heel anders wil. Dat
is geen verwijt aan de klant, maar de realiteit. De
complexe wereld waarin wij werken, vraagt om een heel
andere aanpak dan engineering. Ons werk is geen harde
wetenschap. Er is geen vast stappenplan. Er is niet één
antwoord.
Paul Turner trok in zijn openingsspeech een vergelijking
met Michelangelo die zou hebben gezegd dat hij in elk
stuk marmer al een compleet beeld voor zich zag. Het
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enige wat hij had te doen was het beeld bevrijden door
het overtollige steen weg te hakken. Paul Turner voegde
er wel aan toe dat dat alleen was weggelegd voor
genieën. Ik geloof niet zo in deze vergelijking. Los van
het feit dat maar weinigen onder ons een genie zijn,
veronderstelt deze vergelijking dat het resultaat al van
tevoren vast ligt. Het is een beetje vergelijkbaar met
mensen die zeggen dat ze de requirements moeten
verzamelen, alsof de requirements ergens voor het
oprapen liggen. Zij houden er geen rekening mee dat
requirements juist in de loop van het project ontstaan en
veranderen. In een complexe wereld is het beter om het
met elkaar eens te worden over de richting waarin je je
gaat bewegen en dan kleine stappen te doen, dan je te
fixeren op één punt op de horizon. Een punt op de
horizon is veel te precies.

In een complexe wereld is het beter
om het met elkaar eens te worden
over de richting waarin je je gaat
bewegen en dan kleine stappen te
doen, dan je te fixeren op één punt
op de horizon. Een punt op de
horizon is veel te precies.

ene project, voorstellen als de oplossing voor de
problemen in een ander project. Het is namelijk gewoon
niet waar dat iets wat succesvol was in de ene situatie
automatisch ook succesvol zal zijn in een andere
situatie. Zo zit de wereld niet in elkaar. Er is nooit één
oorzaak voor het succes.
Ik vind dat we daarom ook beter niet over best practices
moeten spreken. We kunnen het hooguit over good
practices hebben. Het woord best doet vermoeden dat
het altijd zal werken. Daarom zijn best practices
misschien wel een vorm van kwakzalverij.

Tegenwoordig omarmen veel organisaties een
agile werkwijze. Is agile nu ook een vorm van
kwakzalverij?

Bij Altimos hebben we op onze visitekaartjes staan:
“persoonlijk agile veranderen”. We hebben nog een flinke
discussie gehad of we het woord ‘agile’ zouden
gebruiken. We hebben ervoor gekozen om het wel te
In plaats van engineers zijn we volgens jou
doen, maar uiteindelijk gaat het ons om verbetering van
vaak onbewust een soort kwakzalvers.
mensen, teams en organisaties. Het agile gedachtegoed
Wanneer maken we ons schuldig aan
is daarbij een goed uitgangspunt. “Responding to change
kwakzalverij?
over following a plan” is een verstandige grondhouding
als je ervan uitgaat dat de wereld veranderlijk is. Het is
De kwakzalver gelooft in een lineair verband tussen het geen oplossing, geen silver bullet, maar het geeft
middeltje dat hij zijn patiënt heeft voorgeschreven en de richting. Zo kijk ik ook tegen de andere principes uit het
genezing die daarop volgde. Als één keer een patiënt is Agile Manifesto aan. Een vuistregel als ‘INVEST’ zie ik
genezen nadat hij zijn ochtendurine heeft gedronken, zal niet als een hard criterium voor een goede user story.
de kwakzalver steeds opnieuw patiënten voorschrijven
Het zijn voor mij meer aandachtspunten bij een goede
hun ochtendurine te drinken in de heilige overtuiging dat discussie over de user story. Agile sluit wat dat betreft
dat zal helpen. De kwakzalver doet daarmee geen recht heel goed aan op de werkingsmechanismen waarover ik
aan de complexiteit van de wereld. Hij ziet niet in dat
op het DREAM event heb gesproken.
buiten de ochtendurine ook andere factoren kunnen
hebben bijgedragen aan de genezing van de patiënt.
Als jullie bedoelen dat organisaties er soms denken te
Misschien heeft bij nader inzien de ochtendurine geen
zijn als ze iedere morgen een standup houden en aan
enkele rol van betekenis gespeeld. Wie zal het zeggen? het eind van iedere sprint een retrospective, dan heb je
Het oorzaakgevolgdenken van de kwakzalver is veel te gelijk. Als je alleen de dingen doet zonder dat je goed
simplistisch.
weet waarom je de dingen doet, verbeter je misschien
wel iets, maar gaat het nooit echt vliegen. Daarbij werkt
Er zijn vrouwen in Afrika die een blad in de emmer water het vaak goed om eerst een bepaalde discipline aan een
doen die zij op hun hoofd naar het dorp dragen, omdat zij team op te leggen. Als coach vraag ik in het begin aan
geloven dat ze daardoor minder water onderweg zullen
het team de dingen te doen omdat ik het zeg. Dat is mijn
morsen. Het feit dat de vrouwen niet weten waarom het vakmanschap. Ik weet namelijk dat dat de goede
blad voorkomt dat zij water morsen, maakt het voor mij
discussies gaat opleveren. Daarnaast stimuleer ik het
nog niet tot kwakzalverij. Je kunt best de goede dingen
team om kritisch te blijven nadenken. Het stimuleren van
doen, zonder dat je de juiste oorzaak daarvan weet.
subversiviteit kan heel positief werken. Projectmanagers
Het wordt pas kwakzalverij als je bij een complex
vinden dat niet altijd leuk, maar ik vind dat als het team
probleem een lineair verband suggereert tussen een
vindt dat bepaalde dingen niet werken, ze er mee op
middel en een resultaat. Wij doen dat als we methoden
moeten houden om iets anders uit te proberen wat
en technieken waarmee we succesvol zijn geweest in het mogelijk wel werkt. Meestal stel ik voor om dat dan te
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doen voor een paar sprints en steeds in de retrospective een onbewuste, dominante houding die de verandering
te bekijken of het wel werkt.
in de weg zit. Vermaak legt uit welke dynamiek ervoor
zorgt dat dit patroon in stand wordt gehouden en wat je
Het mooie aan Scrum is dat de sprint zelf geen complexe daar tegenover kunt zetten om dat te doorbreken. Dat
werkelijkheid meer is. Een sprint is het werk dat je gaat
doet hij met werkingsmechanismen die je per situatie
doen in de komende twee weken. Daar is niets complex moet vormgeven met technieken en werkwijzen. Hij geeft
aan. De complexiteit bevindt zich juist buiten de sprint,
verschillende typen werkingsmechanismen: voor
waar je rekening moet houden met verschillende
interactie (hoe werken we samen?), cognitie (hoe kijken
stakeholders, met ieder hun eigen belangen. Het zijn
we naar de wereld?), procesontwerp (hoe gaan we
vooral de product owners die moeten kunnen omgaan
veranderen?) en procesverankering (hoe houden we de
met die complexe werkelijkheid.
verandering in stand?).

Het stimuleren van subversiviteit
kan heel positief werken.

In een complexe wereld waarin je te maken
hebt met politiek, conflicterende belangen van
stakeholders, samenwerking met tal van
andere partijen krijg je te maken met
weerbarstige patronen. Jij gebruikt in je
presentatie de term ‘Werkingsmechanisme’.
Kun je uitleggen wat dat is?
De term werkingsmechanisme ontleen ik aan het boek
‘Plezier beleven aan taaie vraagstukken’ van Hans
Vermaak. Hij beschrijft daarin een aantal weerbarstige
patronen die je tegenkomt bij grote
veranderingstrajecten. Bij weerbarstige patronen is er

Een voorbeeld van een weerbarstig patroon bij interactie
is ‘dwingen & duiken’. Je ziet het al voor je. Als je
probeert met dwang mensen beter met elkaar te laten
samenwerken, ontwikkelen mensen allerlei technieken
om onder die dwang uit te komen. Een weerbarstig
patroon bij cognitie is ‘enkelvoudige perspectieven &
anekdotische kennis’. Je kunt dat doorbreken door het
introduceren van, en dat is dan een
werkingsmechanisme, ‘cognitieve diversiteit’. Je laat
mensen op een andere manier naar het vraagstuk kijken
door bijvoorbeeld andere metaforen of andere modellen
te gebruiken. Een weerbarstig patroon dat wij vaak in ons
werk zien is ‘onbetwiste waarden’. Intuïtief zegt iedere
programmamanager dat we moeten streven naar
eenheid, beheersing, stabiliteit en meetbaarheid. Dat zijn
allemaal onbetwiste waarden. Hans Vermaak legt uit wat
er mis is met die waarden en dat je ze bijvoorbeeld kunt
doorbreken door ‘problematisering’: je gaat vragen wat
het nou werkelijk oplevert als we dingen meetbaar
gemaakt hebben. Wat levert dat ons op? Gaat het
daardoor nou echt veel beter? Humor is een andere. Dan
ga je de draak steken met de onbetwiste waarden. Een
beetje als een nar.
Arjen Uittenbogaard is coach, trainer en facilitator. Hij
helpt coaches, professionals, teams en organisaties
meer agile te werken. Daarbij put hij uit de harde
technieken van requirements engineering en object
georiënteerd ontwikkelen. Maar bovenal adresseert hij
steeds weer de zachtere technieken van samenwerken,
communicatie en leiderschap. Hij weet dat veranderen
in complexe omgevingen nietintuïtief is en helpt blinde
vlekken op te sporen en valkuilen te vermijden. Arjen is
een prijswinnend en gewaardeerd spreker.
In september 2015 begon Arjen met vier ervaren
collega’s hun bedrijf Altimos. Altimos helpt bij agile
veranderingen. Als coach van coaches, individuele
professionals en managers, van teams en van
organisaties. Als trainer van vaak ervaren
ontwikkelaars, Scrum Masters en Product Owners. Als
facilitator van workshops aan het begin van en tijdens
verandertrajecten. Liefst in een combinatie van deze
rollen. Met een stevige basis in de theorie van
softwareontwikkeling, agile methodes en veranderkunde
en met voldoende pragmatiek om de praktijk van
alledag aan te kunnen. Creatief en onorthodox. Altimos
staat voor persoonlijk agile veranderen.
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In Scrumprojecten is kennis van werkingsmechanismen
met name belangrijk voor product owners. Zij moeten
kunnen omgaan met politiek, conflicterende belangen,
partijen die niet goed met elkaar samenwerken en alles
wat de wereld complex maakt.

Een terugkerend thema bij jou is ’verhalen
vertellen’. Wat maakt verhalen vertellen zo
belangrijk voor ons vak?
Als je met requirements bezig bent, gaat het niet in de
eerste plaats om het vertellen van verhalen, maar veel
eerder om het luisteren naar verhalen en het stimuleren
dat mensen verhalen vertellen. Ik noem dit story
listening. Je moet goed luisteren naar wat mensen
vertellen over hun werk bij het koffieapparaat. Ook al
klinkt het als gemopper, daar hoor je de werkelijke
problemen waar ze mee zitten. Als je iemand officieel
gaat interviewen, geef je voor je het weet met je vragen
richting aan het gesprek. Je volgt jouw voorstelling van
de werkelijkheid. De geïnterviewde geeft antwoord op
jouw vragen, maar je hoort daarmee niet zijn verhaal. Je
hoort niet wat hem werkelijk bezighoudt. Ik heb van de
week een workshop gegeven over Clean language. De
gedachte bij Clean language is dat je jouw
gesprekspartner alleen de woorden teruggeeft die hij zelf
heeft gebruikt. Je mag als interviewer niets toevoegen.
Het is voor een interview een wat extreme
gespreksvorm. Maar ik vind het heel belangrijk dat je je
ervan bewust bent dat je met jouw interpretaties en jouw
woorden het gedachteproces van de ander danig kunt
verstoren.

Je moet goed luisteren naar wat
mensen vertellen over hun werk bij
het koffieapparaat. Ook al klinkt het
als gemopper, daar hoor je de
werkelijke problemen waar ze mee
zitten.

Het is ook goed om onderling anekdotes uit te wisselen
omdat je zo ervaringen deelt en een gedeeld beeld krijgt
van wat wij ‘goed’ en wat wij ‘slecht’ vinden. Ik kan
iedereen aanraden om veel en veel meer gespitst te zijn
op het opvangen van dergelijke verhalen en om je
ervaringen in een verhalende vorm te delen.

Een andere manier om verhalen te gebruiken is
storytelling. Die kun je gebruiken om patronen of
mechanismen duidelijk te maken of om een verandering
Als het gaat over het vertellen van verhalen, is het
te begeleiden. Een verhaal hoeft dan niet anekdotisch te
voordeel van verhalen dat ze herkenbaar zijn. De
zijn. Het kan ook metaforisch zijn. Als je dit toepast moet
luisteraars hebben vaak hetzelfde of iets vergelijkbaars
je je realiseren dat storytelling een kunst op zich is. Je
meegemaakt. Ik stimuleer daarom het uitwisselen van
moet eerst op zoek naar een goede metafoor. Het is
concrete gebeurtenissen. Bijvoorbeeld iets uit de
belangrijk dat je alles wat je wilt zeggen op een goede
afgelopen week waar je trots op bent, blij van werd, of
manier in het verhaal kwijt kunt en dat er geen dingen in
waar je mee worstelt. Dat zijn vaak heel herkenbare
het verhaal zitten die er niet mee te maken hebben en
gebeurtenissen. Bij zo’n anekdote kunnen we ons veel
dus alleen maar afleiden. Het hoeft niet zo simpel te zijn
meer voorstellen dan als iemand abstract vertelt wat zijn dat iedereen meteen weet wie er bedoeld wordt met de
taken of werkzaamheden de afgelopen week zijn
koning uit het verhaal. Het is juist wel goed als daarover
geweest. Juist als je het concreet maakt en vertelt hoe
een discussie kan ontstaan. Ten slotte moet je, als je een
mensen momenteel gegevens uit het ene systeem
verhaal vertelt, daar wel werk van maken. Goed vertellen
handmatig moeten overnemen in het andere systeem en is ook een kunst. Het moet kloppen. Het moet echt zijn.
dat dat dankzij de nieuwe architectuur niet meer hoeft,
Op deze manier verhalen vertellen moet je alleen doen
dan spreek je mensen aan.
als het bij je past, als je het kunt.
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