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Het DREAM event is het enige congres waar ik ieder jaar
een gaatje voor vrij houd in mijn agenda. Elk jaar weer
kijk ik uit naar een aantal specifieke presentaties, zoals
die van Ivar Jacobson vorig jaar (die ik eerlijk gezegd
tegen vond vallen omdat hij mij niet wist te overtuigen
met zijn promotie van ‘use case 2.0’). Maar dit jaar was
het juist het thema waardoor ik deze editie voor geen
goud wilde missen: business analyse. Geruime tijd heb
ik mijn werkzaamheden onder de noemer
informatieanalyse of requirements engineering
uitgevoerd. In 2014 wees een oplettende intermediair mij
er op dat de titel business analyse mijn werkzaamheden
veel beter dekte. Sindsdien heb ik mij veel theorie over
het vak business analyse eigen gemaakt en mijn
praktijkervaring verder uitgebreid. Ik was echter zeer
benieuwd hoe vakgenoten de verschuiving van de titel
requirements engineering naar business analyse
ervaren.

Met de inspirerende en voor sommigen vermoedelijk ook
confronterende keynote van Paul Turner werd het
congres meteen zeer sterk geopend. Hij verwoordde op
rake wijze zaken die mij, en hopelijk ook anderen, sinds
een aantal jaren behoorlijk dwars zitten. Ik wil dit graag
toelichten. Allereerst de methodiek die in de ogen van
velen geldt als de grote verlossing: ’agile’ en/of ’Scrum’.
Ik noem beide termen omdat ze maar al te vaak door

elkaar worden gebruikt, zelfs door een grote groep
gecertificeerde professionals. Voor alle duidelijkheid: ik
sta achter de agile principes en pas deze waar mogelijk
bewust en onbewust toe. Ik heb echter moeite met de
overtuiging dat agile frameworks zoals Scrum een
garantie zijn voor succes. Ik zie namelijk in de praktijk
ook agile softwaretrajecten met regelmaat mislukken.
Bijvoorbeeld door product owners met gebrek aan
(product)visie, te weinig betrokkenheid of onvoldoende
bevoegdheden om beslissingen te nemen. Gold dat ook
niet voor veel gedelegeerde opdrachtgevers bij Prince2
projecten? Daarnaast zie ik te vaak teamleden die door
gebrek aan kennis en vaardigheden onmogelijk de
beoogde kwaliteit en tempo kunnen waarmaken. Een
methodiek of framework zorgt uiteindelijk niet voor
succes; dat doen de betrokken en vaardige
medewerkers in en rondom een verandertraject.

Daarnaast valt mij op dat binnen de huidige (agile)
werkwijzen de toegevoegde waarde van business
analyse vaak onderschat wordt en daardoor ook niet
volledig wordt benut. Het vak ‘business analyse’ omvat
meer dan alleen het verzamelen en opstellen van user
stories en zelfs meer dan het beschrijven van
requirements in het kader van softwaretoepassingen. De
gemiddelde business analist zal zich met regelmaat ook
bezig houden met het beschrijven van processen, het
zichtbaar maken van samenhang (bijvoorbeeld aan de
hand van informatiemodellen), of het achterhalen van de
oorzaak van een probleem en het uitwerken van
verschillende oplossingsrichtingen. De gemandateerde
opdrachtgever moet besluiten welke veranderingen
worden doorgevoerd ter realisatie van de
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(bedrijfs)doelstellingen. Om te kunnen bepalen wat het
juiste is, moeten de beslissers inzicht hebben in het
geheel of in elk geval the bigger picture voor ogen
hebben. Het is een van de essentiële taken van de
business analist om de beslissers dat inzicht te
verschaffen. Hiervoor moet de business analist meer
informatie verzamelen en verwerken dan op het eerste
oog relevant lijkt. ’Spend money on the right things,
before doing things right‘ was in dit kader een van de
treffende citaten van Paul waarmee ik mij gesterkt voel in
mijn kritische opstelling.

De presentatie ‘De requirements liggen voor het oprapen’
van onder andere Louis Veltmeijer en Stefan Staal
versterkte mijn streven om processen vaker conform de
standaarden en conventies te noteren. Dat schiet er door
tijdgebrek regelmatig bij in.

De presentatie van Arjen Uittenbogaard wilde ik, net als
vele anderen, ook deze keer niet missen. Hij deelt zijn
mening erg gemakkelijk en op prettige wijze met de
aanwezigen. Niet dat ik het altijd met hem eens ben. Ik
vind bijvoorbeeld ‘requirements engineering’ wél een
passende benaming voor bepaalde onderdelen van ons
vak en ik ben juist wel blij ’als mijn garage een aantal
goede verbeteringen doorvoert nu mijn auto daar toch
staat‘. Uiteraard in overleg met mij als opdrachtgever.
Maar Arjens presentaties staan bij mij tot nu toe garant
voor food for thought en in ieder geval voor een aantal
goede boeksuggesties. Van deze presentatie neem ik
zijn tip om ter afwisseling tijdens workshops dissensus in
plaats van consensus na te streven, graag direct over.
Ook wil ik gehoor geven aan zijn idee om wat vaker
verhalen te gebruiken en de skill ‘luisteren naar de ander’
niet te verwaarlozen. Wederom een waardevolle en
prettige presentatie.

Ik heb uiteraard nog een aantal presentaties bijgewoond.
Ook daar heb ik wat van opgestoken hoewel die me
minder zijn bijgebleven. Een uitzondering hierop is het
sprintbord van de NS met daarop volgens mij zo’n 60 te
nemen ‘hordes’ voordat de eindstreep is bereikt; dat
plaatje zal ik waarschijnlijk nooit meer vergeten.

Ook dit jaar heeft de deelname aan het congres mij veel
opgeleverd; bezinning, bevestiging, kennis, inspiratie,
reflectie en gezellige ontmoetingen. Wel hoop ik dat we
de oproep van onder andere Paul Turner volgen om ons
vakgebied minder laten domineren door agile en Scrum
en dat er meer aandacht komt voor de
professionalisering van de brede lijst van competenties
en instrumenten van de business analist. In dat kader kijk
ik nu al uit naar de volgende editie van DREAM. Dan
staat immers het thema Tooling op de agenda. Ik ben
benieuwd of er al gebruiksvriendelijke toepassingen op
de markt zijn die de business analist voldoende
faciliteren bij het leveren van toegevoegde waarde voor
de organisatie.
PS: Voor degenen die meer willen weten over het
onderwerp systeemdenken kan ik het boek
’Systeemdenken’ van Bryan, Goodman en Schaveling
van harte aanbevelen.
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