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Een hybride omgeving heeft zowel agile als waterval
elementen in zich. Dan zijn de agile technieken niet één
op één toepasbaar, je moet ze aanpassen aan je
specifieke situatie.

Een hybride omgeving kan een bewuste keuze zijn of
men kan nog midden in de transitie van waterval naar
agile zitten. Ik spreek veel analisten die meer agile
zouden willen werken, maar daarin belemmerd worden
omdat nog niet iedereen in de organisatie de omslag
naar agile heeft gemaakt. Ze hebben te maken met
belangrijke stakeholders die nog traditioneel denken. In
dit artikel vertel ik hoe je dan toch de agile
requirementstechnieken kunt blijven toepassen.

Stakeholders die nog traditioneel denken
Als analist heb je met veel verschillende typen
stakeholders te maken. Als bijvoorbeeld het
management nog traditioneel denkt en vasthoudt aan de
schijnzekerheid van een traditionele planning, zul je aan

het begin van het traject al behoorlijk ver uitgewerkte
requirements moeten aanleveren. Dat geldt ook als een
externe leverancier ver uitgewerkte requirements nodig
heeft om een offerte te maken. Daarnaast hebben veel
analisten te maken met een product owner of met
gebruikers(vertegenwoordigers) die geen tijd hebben of
in oplossingen blijven denken. Tot slot vraagt ook een
ontwikkelteam, dat gedetailleerd vastgelegde
requirements nodig heeft om de software te kunnen
bouwen, aanpassing van je agile werkwijze.

Afhankelijk van het aantal en de macht van de
traditioneel denkende stakeholders gaat de agile aanpak
in meer of mindere mate afwijken van de ‘ideale’ agile
aanpak. Je krijgt dan een aanpak die elementen uit
zowel agile als waterval in zich heeft. Dat kan allerlei
problemen geven, maar als je weet wat je wel en wat je
niet kunt combineren, werkt het prima. Daarbij komt dat
agile geen strak voorgeschreven methode is. ‘It is a
framework within which you can employ various
processes and techniques’, zoals in de officiële Scrum
Guide (laatste update juli 2016) te lezen is.

Agile requirements binnen
de beperkingen van een
hybride omgeving
De afgelopen jaren hebben we massaal de watervalaanpak vaarwel
gezegd en agile en Scrum omarmd. Inmiddels is duidelijk geworden dat
agile zo zijn eigen uitdagingen kent. Dat geldt zeker ook als je in een
hybride omgeving werkt.
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Doelgericht Requirements achterhalen
Voor analisten die willen profiteren van de
verworvenheden van agile, is het in de eerste plaats van
belang om requirements doelgericht te blijven
achterhalen. Dat houdt in dat:

• je primaire focus ligt op het realiseren van de
bedrijfsdoelstelling.

• je gaandeweg het project ontdekt wat de échte
behoeften van de business zijn.

• je voortschrijdend inzicht bewust stimuleert en
requirements steeds blijft verbeteren.

• de voortgang van het project afgemeten wordt aan
de te behalen bedrijfsdoelstelling.

Dit in tegenstelling tot de traditionele manier van werken,
waarbij:

• je focust op het te ontwikkelen systeem en de
functionele en nietfunctionele eisen die daaraan
gesteld worden (de requirements).

• je requirements voorafgaand aan de bouw opstelt en

ter goedkeuring voorlegt.
• je meteen de definitieve requirements probeert te

achterhalen, om het aantal wijzigingen beperkt te
houden.

• de voortgangsbewaking op basis van de
afgesproken requirements plaatsvindt.

Beperkingen in een hybride omgeving
In een hybride omgeving is het alles behalve
vanzelfsprekend dat je requirements (bedrijfs)doelgericht
achterhaalt. De traditioneel denkende stakeholders
zorgen, vaak onbewust, voor allerlei beperkingen. Wat ik
meestal zie gebeuren is dat analisten het doelgericht
werken (gedeeltelijk) laten vallen ten gunste van de
traditionele requirements aanpak. Dat is jammer want
dan blijf je worstelen met de bekende problemen uit de
schommelkarikatuur, waar agile en doelgericht werken
nu juist een antwoord op hebben gevonden.

Het beste advies dat ik aan analisten in hybride
omgevingen kan geven is

Blijf requirements doelgericht achterhalen
en voeg daaraan de in jouw situatie
noodzakelijke traditionele aspecten toe.

Toevoegingen die in jouw situatie misschien noodzakelijk
zijn, zijn bijvoorbeeld dat je:

• gaat werken met een voorbereidingsteam met
analisten die een aantal sprints vooruit werken. Zo’n
team is in veel organisaties een goede toevoeging,
maar blijf je realiseren dat het symptoombestrijding
is.
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• requirements toch vroegtijdig gaat opstellen (lang
voor de sprint waarin het ontwikkelteam ze oppakt).
Als je daar later maar van af kunt wijken en ervoor
zorgt dat dit het voortschrijdend inzicht niet
belemmert, is het best in te passen in je doelgerichte
werkwijze.

• bij het sprint ready maken van product backlog
items meer details gaat vastleggen dan in agile
nodig zou zijn. Dat is goed mogelijk zonder afbreuk
te doen aan de doelgerichte werkwijze.

• requirements toch uitgebreid en gedetailleerd gaat
documenteren ten behoeve van beheer en
onderhoud. Dat is prima te combineren met een
doelgerichte werkwijze.

• traditionele voortgangsrapportages voor de
opdrachtgever maakt (of dat aan je projectleider
overlaat).

Inefficiënties
Aan deze voorbeelden zie je dat de traditionele
toevoegingen substantieel extra werk opleveren en dus
behoorlijk wat tijd en geld kosten. Je introduceert
inefficiënties. Zolang die toevoegingen niet ten koste
gaan van de effectiviteit, kan het een verstandige keuze
zijn. Het mooie bij agile en Scrum is dat de extra kosten
eenvoudig inzichtelijk te maken zijn. Dit stelt de
organisatie in staat om een gefundeerde keuze te

maken: ‘nemen we de kosten voor lief of gaan we
groeien naar een meer agile organisatie?’.

Verlies van effectiviteit
Het wordt vervelender als een traditionele toevoeging
naast tijd en geld ook de effectiviteit negatief beïnvloedt.
Dat is het geval als er aan de essentie van de
doelgerichte werkwijze wordt getornd en dus de
bedrijfsdoelstellingen niet of minder goed gerealiseerd
worden. Oorzaak kan zijn dat het voortschrijdend inzicht
belemmerd wordt of dat gewijzigde inzichten niet
meegenomen worden bij de realisatie van de software,
denk bijvoorbeeld aan:

• Stakeholders die blijven vasthouden aan eerder
goedgekeurde requirements.

• Een softwarearchitectuur die gebaseerd is op
vroegtijdig opgestelde requirements en het
doorvoeren van (pas later ontdekte) wijzigen
belemmert.

• Een strak wijzigingsbeheerproces waarin belangrijke
wijzigingsverzoeken geweigerd worden.

Samenvatting
In een hybride omgeving ben je genoodzaakt om agile en
traditionele requirements te combineren.
Als je niet weet wat je wel en wat je niet kunt
combineren, geeft dat al snel problemen. Meestal komt
dat doordat, onder druk van de nog traditioneel
denkende stakeholders, de doelgerichte werkwijze wordt
losgelaten.

Mijn advies aan analisten in hybride omgevingen is dan
ook achterhaal requirements doelgericht en voeg
daaraan de in jouw situatie noodzakelijke traditionele
aspecten toe. Dat je gecombineerde agile en traditionele
werkwijze minder efficiënt is valt niet te vermijden, maar
de effectiviteit blijft dan in ieder geval gewaarborgd.
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