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Wat is er speciaal aan organisaties met
grote administratieve systemen?
De architectuur van grote administratieve systemen
kenmerkt zich door meerdere subsystemen en veel
koppelingen. Deze systemen maken onderdeel uit van
een keten waarbij ze afhankeli jk zi jn van de
buitenwereld. Ze zijn ook vaak herbouwd waarbij voor de
verschil lende onderdelen andere technieken zijn
gebruikt.

De organisaties die deze grote administratieve systemen
gebruiken zijn zelf ook groot en afhankeli jk van grote
externe stakeholders zoals, bi j de Kamer van
Koophandel, de overheid. Om risico’s te vermijden wil len
zij vooral zo spoedig mogeli jk duidel i jkheid over datgene
wat er wordt ontwikkeld, wat het kost en wanneer zij
erover kunnen beschikken zodat zi j sluitende afspraken
met andere parti jen kunnen maken.

Zij wil len vooral zekerheid en om deze reden realiseren
grote organisaties hun systemen over het algemeen met
een projectorganisatie volgens de watervalmethode.
Zowel ontwikkeling als implementatie worden hierbi j
vol ledig planmatig uitgevoerd.

Bij een projectorganisatie met watervalmethode liggen
de requirements voor de gewenste functionaliteit al vri j
vroeg vast en de projectsturing gebeurt daarna op ti jd en
geld. Het kan zijn dat de ontwikkeling uitloopt of duurder
wordt, hierop wordt dan bijgestuurd, maar wat het
systeem moet doen verandert niet.

Om risico’s in te schatten en problemen als scope creep
te voorkomen betekent dit voor IT dat de requirements
gedetai l leerd in een programma van eisen worden
vastgelegd en dat de realisatie en implementatie

planmatig worden uitgevoerd. Slack en extra budget
worden ingebouwd. Bij deze werkwijze zijn tussenti jdse
veranderingen vri jwel niet mogeli jk.

Wat is er speciaal aan agile bij grote
administratieve systemen?
In tegenstel l ing tot ontwikkeling via de watervalmethode
liggen bij agi le ontwikkeling de requirements niet meteen
volledig vast. De hoeveelheid te besteden ti jd en geld
wel. Men gaat uit van realisatie boven documentatie en
continuous deployment. Alles wat gemaakt wordt moet
zo snel mogeli jk renderen. Men rekent hier op de
betrokkenheid van de business om aan te geven welke
onderdelen met prioriteit moeten worden opgeleverd.
Wat er in de volgende oplevering moet gebeuren, l igt nog
niet van te voren vast en dit geeft onzekerheid.
Veranderingen in prioriteiten leiden hierbi j tot
veranderingen aan het systeem.

Als nu IT in een grote organisatie agile wil werken maar
deze organisatie, vanwege de risico’s en belangen,
vasthoudt aan realisatie via de watervalmethode dan
ontstaat een afstemmingsprobleem. De organisatie wil
zeker weten dat ze de gewenste functionaliteit kri jgt en
IT wil graag weten welke onderdelen het belangri jkst zi jn
zodat ze daarmee kunnen beginnen zonder zich al bezig
te houden met wat er vervolgens moet gebeuren.

De belangen van de business en IT l i jken hier stri jdig met
elkaar en naarmate het wensenpakket groter is wordt
deze tegenstel l ing ook alleen maar groter. IT wil dit
wensenpakket niet vol ledig van te voren beschri jven
terwij l de business toch zekerheid wil over wat ze kri jgt.
Als deze zekerheid niet kan worden gegeven, zal de
business IT dwingen om de agile methode te verlaten.

Requirements en Agile bij
grote administratieve
systemen
De presentator, Erwin Straver van Le Blanc Advies, had een goede keus
gemaakt met zi jn onderwerp. Hoewel er geli jkti jdig nog twee andere
presentaties werden gegeven trok zijn presentatie ruim 60% van de
aanwezigen. Bl i jkbaar is het niet eenvoudig om grote systemen agile te
ontwikkelen en waren velen geïnteresseerd in de wijze waarop Erwin
dit, als business analist, bi j de Kamer van Koophandel voor elkaar had
gekregen.
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Het speciale aan grote administratieve systemen is nu,
dat organisaties met deze systemen hun
projectorganisatie ‘niet’ of ‘nog niet’ wil len inrui len voor
een agile aanpak.

Een oplossing via agile alignment
Bij de realisatie van het ‘handelsregistersysteem’ van de
Kamer van Koophandel heeft Erwin een manier
gevonden om de genoemde belangentegenstel l ing te
vermijden en beide aanpakken te eerbiedigen. Om te
voorkomen dat de business het vertrouwen verl iest in de
agile aanpak is voor een hybride aanpak gekozen die
een projectorganisatie met agile ontwikkeling verenigt.
Dit gebeurt via het zogenoemde agile al ignment.

Hierbi j hanteert men volgens traditioneel
governancemodel een businesscase en zorgt een
stuurgroep voor toezicht op de uitvoering van een
project. IT realiseert het systeem vervolgens op een agile
manier, bi jvoorbeeld met gebruik van de
ontwikkelmethode Scrum.

De agile al ignment wordt hierbi j uitgevoerd door een
klein team bestaande uit een requirements engineer, een
architect en de projectleider. De genoemde tegenstel l ing
wordt nu vermeden door de requirements en de
architectuur binnen het project bi j aanvang alleen op een
globaal niveau te beschri jven en pas bij real isatie op een
agile wijze te detai l leren. Het al ignmentteam bewaakt
hierbi j zowel het opstel len van de globale requirements
als de processen van detai l lering bij real isatie. De
requirements engineer en de architect bewegen hierbij
continu als smeermiddel tussen business en IT, en
tussen de ontwikkelteams.

Bij deze hybride situatie is gaandeweg een best practice
ontstaan. Binnen de methode Scrum werden de
requirements opgedeeld en beschreven in user stories,
die in korte sprints van 2 tot 4 weken werden
gerealiseerd door teams van ontwikkelaars.

Voordat een sprint voor het ’handelsregistersysteem’
begon bepaalde het al ignmentteam, welke user stories in
de backlog kwamen. De backlog is de stapel met user
stories die als eerste moeten worden gerealiseerd.
Vanwege de grootte van het systeem werden er op basis
van architectuur meerdere kleine ontwikkelteams
ingericht. Deze teams werkten zelfstandig in sprints aan
hun deel van de ontwikkeling. Zi j deden dit volgens een

vaste structuur en focus die door Scrum werd bepaald.
Pas na de sprints kwamen de verschil lende teams bij
elkaar om samen met de key-users de implementatie af
te stemmen.

Om deze werkwijze succesvol toe te passen werd er
binnen de teams alleen met goede professionals
gewerkt. Deze teams moesten ook duidel i jk aangeven
wanneer een user story als ready beschouwd mocht
worden.

Afhankeli jk van de situatie werden teamleden tussen de
teams onderl ing uitgewisseld om zo de samenwerking te
bevorderen.

Requirements en agile bij grote
administratieve systemen
De situatie hierboven laat zien dat IT niet eenzijdig,
zonder medewerking van de business, kan kiezen voor
een agile ontwikkelmethode. Bij grote organisaties, en
dat zi jn de gebruikers van grote administratieve
systemen, zal de business via een projectorganisatie
controle wil len uitoefenen op de realisatie.

Ondanks de tegenstel l ing dat hierbi j de business van te
voren wil weten wat er precies gerealiseerd gaat worden
en dat IT al leen die functionaliteit in detai l wil uitwerken
die prioriteit heeft is er een hybride ontwikkelmodel
mogeli jk.

Binnen dit model is een belangri jke rol weggelegd voor
een alignmentteam, bestaande uit een requirements
engineer, een architect en een projectleider.

Dit team zorgt er voor dat de business requirements en
de architectuur binnen een project op globaal niveau
worden weergegeven en op het juiste moment in detai l
door de agile ontwikkelteams worden uitgewerkt.

Erwin Straver

Om te voorkomen dat de business het
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een projectorganisatie met agile
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