Opinie

Helemaal anders ….
of toch niet?
Met de komst van Agile technieken is er de afgelopen jaren twijfel
ontstaan over het nut van requirements, van requirements management
en documentatie en over de rol van de business analist. In dit artikel laat
Geertje Appel haar licht over deze zaken schijnen. Zij denkt dat er juist
voor analisten en requirements engineers een belangrijke rol is binnen
Agile software ontwikkeling.

door Geertje Appel

Veranderingen

Ook binnen ons vakgebied moet je natuurlijk met je tijd
meegaan. Requirements hoeven niet meer in een
pagina’s dik document en tot op elke komma
gespecificeerd te worden, maar om de juiste software te
ontwikkelen en te beheren, heb je nog steeds informatie
nodig. Welke informatie noodzakelijk is, verschilt per
situatie. Daarom is het belangrijk om af te spreken in
welke vorm, in welk ritme en aan wie je welke informatie
gaat leveren.
Bij de start van een project, stem je met je
projectmanager af hoe jullie gaan werken. Tegenwoordig
zal de aanpak vaak een vorm van Agile zijn, want de
voordelen daarvan zijn tot alle uithoeken van het
bedrijfsleven doorgesijpeld. De daadwerkelijke aanpak
verschilt echter nog wel eens van de theorie uit cursus,
boekjes en eerdere projecten dus het is goed om af te
spreken hoe jullie gaan werken. Op basis van deze
aanpak stem je af wat je deliverables zijn, hoe de
projectorganisatie en het team zijn samengesteld en
bijvoorbeeld hoe lang de iteraties duren. Analyseer
hierbij goed in welke omgeving je aan de slag gaat,
zowel vanuit het opdrachtgeversperspectief, als vanuit
het perspectief van de ontvangende partijen die de
software gaan gebruiken en beheren. De opdrachtgever
is wellicht nog niet aan Agile gewend en verwacht een
dichtgetimmerd requirements document. Ook de
ontvangende partij, zoals bijvoorbeeld het
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releasemanagement en de beheerders, heeft eigen
wensen ten aanzien van niet alleen de op te leveren
software, maar ook de daarbij behorende documentatie.
Ik vind het prettig om vooraf de aanpak, de
samenwerking en de deliverables af te stemmen. Omdat
de rol van business analist niet vast omschreven is in
Agile technieken, ben je in staat om hier per project
maatwerk te leveren. Je skills op het gebied van zowel
sociale vaardigheden, domeinkennis, als samenwerken,
kun je zo optimaal inzetten.
Requirements

Eén van de meest in het oog springende activiteiten van
een business analist is het vergaren van requirements. In
elke requirementstraining komen hiervoor diverse
elicitatietechnieken aan de orde. En ook in een agile
omgeving gebruik je deze technieken. In de eerste fase
van een project, of zelfs daarvoor, als de scope nog moet
worden bepaald, is dit elicitatie op het niveau van
businesswensen terwijl elicitatie tijdens de
realisatiefasen veel meer op het niveau van software
requirements is. Activiteiten van de business analist
variëren daarbij van workshops met het management
over de business case tot interviews met eindgebruikers
over het gebruik van een scherm. Omdat je werkt in
korte iteraties, waarbij je steeds een deel van de
gewenste functionaliteit uitwerkt, zijn er wel wat
aandachtspunten.

23

Helemaal anders .... of toch niet?
Geertje Appel

Geertje is senior business
analist en trainer bij
Devoteam. Met veel plezier
werkt ze al ruim 1 5 jaar op
het snijvlak tussen
business en IT, en heeft in
deze periode opdrachten uitgevoerd bij bedrijven
in allerlei sectoren. Als specialist op het gebied van
requirements is zij de laatste jaren bezig om in
Agile omgevingen te zorgen voor een goede
afstemming tussen de business vraag en de it
oplossing. Ze geniet van het coachen en
begeleiden van teams en product owners naar een
goed lopend proces. Naast haar werk als business
analist is zij ook trainer voor het BCS Diploma in
Business Analysis.

Requirements management en
documentatie

Requirements management bestaat uit diverse
activiteiten, waarvan het bijhouden van traceability er
één is. Het belang van traceability is afhankelijk van de
bedrijfstak waarbinnen je werkt, geldende wet- en
regelgeving en richtlijnen die het bedrijf hier zelf voor
hanteert. Het belang van traceability is onafhankelijk van
de ontwikkelmethode die je gebruikt. Voor requirements
management in het algemeen en voor traceability in het
bijzonder geldt dat je per project of liever nog op
bedrijfsniveau eerst in kaart brengt welke informatie en
traces van belang zijn en hoe je je requirements
traceability wilt inrichten.

Dit sluit prima aan bij het uitgangspunt van Agile om na
te denken over wat waarde heeft. Dus niet
documenteren om het documenteren, maar doen wat
nodig is. Dat geldt zeker ook voor de documentatie en de
informatie over traces. Vanuit de business en/of de
beheerpartij is er meestal wel behoefte om bij software
de juiste documentatie te hebben. Het bijhouden van
traces tussen user story’s onderling of tussen
requirements en user story’s is echter te veel van het
goede. In het algemeen leg ik de traces tussen business
requirements en bijbehorende applicaties of software
Hieronder enkele punten die ik zelf belangrijk vind:
(componenten) wel vast, maar laat ik de relaties met de
• door de korte iteraties, waarbinnen iedere keer maar user story’s buiten beschouwing.
een deel van de requirements aan de orde komt, is
het belangrijk om ook af en toe een stap terug te
nemen en met de product owner te kijken naar het
grotere geheel. Door teveel in de details te blijven
hangen, kun je in een latere iteratie een flinke
tegenvaller krijgen
• Ook vanuit de oplossingsrichting moet je af en toe
met de architect kijken of jullie nog steeds op koers
liggen en of de wijzigingen, die gedurende het traject
optreden, goed zijn verwerkt.
• spreek met je team goed af wat de definition of ready
is en richt je bij het bevragen van business /
stakeholders hierop.
• zorg bij je user story’s voor duidelijke
acceptatiecriteria, die aangeven wanneer de business
tevreden is over een user story. Dit helpt niet alleen
de testers, maar tijdens de demo kun je deze criteria
ook gebruiken om te laten zien dat je de
businesswens hebt ingevuld.
De samenhang tussen business requirements, de
• last but not least, duik niet te snel in de details, laat je producten die het team gebruikt bij realisatie en de
niet verleiden om alvast een paar user story’s op te opgeleverde producten zijn weergegeven in
leveren zodat het realisatieteam alvast kan beginnen bovenstaande figuur. Hierbij vind ik vanuit het oogpunt
als de grote lijnen en de scope van de oplossing nog van traceability en documentatie vooral de producten
niet duidelijk zijn.
aan de linkerkant interessant. Als ik daarover de juiste
informatie heb, kan ik én de business informeren over de
Ik ben blij met de overgang naar Agile, omdat ik nu
relatie tussen business requirements en opgeleverde
gefocust een deel van de functionaliteit kan uitwerken. producten én de beheerpartij voorzien van documentatie
Dit geldt zowel voor het uitwerken van de vraag vanuit de bij de geleverde software.
business, als voor het uitwerken van een oplossing met
de architect en het team. Technieken en vaardigheden Ik vind de nadruk die in Agile wordt gelegd op het leveren
die ik eerder heb geleerd voor het opstellen en
van waarde, ook op het gebied van requirements
formuleren van requirements kan ik nu goed gebruiken management, fijn. Het is voor bedrijven soms lastig om
om de juiste informatie per sprint op te stellen en over te op dit gebied keuzes te maken, dit kun je
dragen.
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vereenvoudigen door te vragen naar de waarde die
vastlegging van bepaalde gegevens levert. Dit maakt het
voor mij als business analist makkelijker om deze
noodzaak ook expliciet met de business en het team te
bespreken. Het is daarmee makkelijker geworden om de
antwoorden vast te leggen in een requirements
management plan, dat door iedereen onderschreven
wordt.
Rol business analist

In Agile technieken is de rol van business analist vaak
niet expliciet benoemd. Het is daarom soms zoeken naar
je plaats binnen de projectorganisatie. Een belangrijk
punt hierbij is dat de business analist niet hetzelfde is als
de product owner! En ook de keuze om als analist de rol
van product owner by proxy in te vullen, zou volgens mij
slechts mondjesmaat gebruikt moeten worden. In dit
model vervult de business analist de rol van product
owner. Het idee van een product owner, een business
vertegenwoordiger met tijd en mandaat om keuzes te
maken over het product, is een van de kernconcepten
van Agile en moet je niet zomaar opgeven.
De korte iteraties binnen Agile en de demo aan het eind
van elke iteratie bieden goede handvatten om de
business actief bij de ontwikkeling te betrekken. Deze
betrokkenheid is de eerste stap op weg naar een product
owner vanuit de business. Het loont om daar energie in
te steken en samen met je projectmanager vast te stellen
wie vanuit de business het meest logisch is als product
owner: voor wie ben je als project bezig, wie betaalt de
rekening? Gebruik je communicatieve vaardigheden als
business analist om jullie kandidaat-product owner te
overtuigen van:
• het belang van een goed product owner
• waarom je hem/haar geschikt vindt om die rol te
vervullen
• welke verwachtingen er zijn ten aanzien van de
product owner
• hoe de rolverdeling is tussen team en product owner.
Vervolgens kun je kijken of je eerst samen de rol van
product owner invult, en dan stap voor stap de rol
uiteindelijk helemaal bij de business neerleggen. Het
vinden van iemand die keuzes kan, mag en durft te
maken was in het tijdperk voor Agile ook al erg lastig.
Helaas zorgt het veranderen van project-aanpak niet
direct voor een revolutie op dit gebied.

Conclusie

Als ik zo alles op een rijtje zet, is er de afgelopen periode
veel veranderd op het gebied van software ontwikkeling.
Van grote langdurende projecten, met soms erg trage
processen voor het aftekenen van dikke documenten,
zijn we geëvolueerd naar vlot samenwerkende teams die
snel op hun veranderende omgeving kunnen reageren.
Ook de rol van business analist heeft hierbij natuurlijk
een ontwikkeling doorgemaakt, maar als je heel sec kijkt
naar skills, technieken en activiteiten die je als analist
uitvoert, zijn die toch grotendeels gelijk gebleven. We
zoeken nog steeds de échte business vraag tijdens de
requirements elicitatie, we leggen zo zinvol en effectief
mogelijk informatie over de requirements én hun
samenhang vast en we gebruiken onze communicatieve
vaardigheden om samen met de product owner de wens
en het belang van de business zo goed mogelijk aan het
team over te dragen.

Als ik zo alles op een rijtje zet, is er de
afgelopen periode veel veranderd op
het gebied van software ontwikkeling,
maar als je heel sec kijkt naar skills,
technieken en activiteiten die je als
analist uitvoert, zijn die toch
grotendeels gelijk gebleven.
Persoonlijk vind ik de overgang naar meer Agile
technieken erg prettig, en hoewel de rol van analist in
veel aanpakken niet meer benoemd wordt, denk ik dat
we ook in Agile omgevingen zeker meerwaarde kunnen
bieden. Dat kunnen we door ons, met alle skills die we
hebben, aan te passen aan de veranderende omgeving
waar nog steeds behoefte bestaat aan bruggenbouwers
tussen business en IT.

Ik merk echter dat als je hier energie insteekt en mensen
begeleidt, dat ze zich dan meer en meer bij het team
betrokken voelen en dat ze hun rol van product owner
oppakken. Als business analist ben je de aangewezen
persoon om het traject van een afstandelijke business
partij naar een betrokken product owner te begeleiden.
Je spreekt de juiste taal en kunt met je skills op het
gebied van requirements helpen om bijvoorbeeld de
acceptatie criteria bij user story’s juist te formuleren.
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