Interview met Arjen Lankhuizen

Zo simpel kan het toch
niet zijn?
In deze serie interviews spreken Hans Siebering en Reinoud de Leve
met een collega requirements engineer naar aanleiding van een artikel
of een boek dat hem of haar inspireerde. Deze keer spreken ze met
Arjen Lankhuizen - Informatie analist bij Zorgverzekeraar VGZ - over het
boek ‘User Stories Applied’ van Mike Cohn.

door Reinoud de Leve en Hans Siebering

Ik had het boek al een tijd in de kast staan, maar had het
nog niet helemaal van begin tot eind gelezen. Het rare is
dat het in eerste instantie weerstand bij mij opriep. Zo
simpel kan het toch niet zijn? Een User Story waarin je
nauwelijks iets documenteert, omdat het slechts als
startpunt moet dienen voor een gesprek. Dat kan toch
niet werken. Geen documenten meer maar hoofdzakelijk
mondelinge communicatie. Dan houd je geen rekening
met de langere termijn. Het druist zo in tegen de vaste
werkwijze die je als Informatieanalist gewend bent. Je
gaat juist op zoek naar de details en die zo goed mogelijk
te documenteren en met je stakeholders af te stemmen.
En nu zou dat allemaal niet meer nodig zijn. En toch toen
ik me verder in het boek verdiepte, begon ik te denken
dat het zou kunnen werken. Het daagt me uit om na te
denken over hoe noodzakelijk de dingen zijn die ik
dagelijks doe.

Het rare is dat het in eerste instantie
weerstand bij mij opriep.
Zo simpel kan het toch niet zijn?
Welke ideeën uit het boek pas je toe in de
dagelijkse praktijk?

Het toepassen van Agile principes is voor mij nog wel
een uitdaging. Bij VGZ wordt er op verschillende
Agile gewerkt. Dat geldt bijvoorbeeld voor de
Binnen VGZ gaan we steeds meer Agile werken. Ik ben plaatsen
internet
omgeving.
Maar zelf werk ik aan systemen rond
altijd geïnteresseerd geweest in ontwikkelmethoden en het backoffice systeem.
Daar gaat het om
het proces. Ik vind, dat als je voor een methode kiest, je berichtverwerking, documentstromen,
interfaces etc. In
het ook goed moet doen. Ik zoek graag naar wat
die
omgeving
is
het
nog
allemaal
heel
stevig waterval.
verdieping. Voor een Informatieanalist is dit boek dan
Hier
geldt
waterval, tenzij. Ik denk dat bij internet het
een logische keuze.
Waarom heb je voor dit boek gekozen?
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commerciële ongeduld iets meer de overhand heeft en
bij de backoffice het in control zijn. Maar het is vooral ook

Als ik Use Cases opstel, probeer ik dat zo te doen dat je
ze ook direct kunt vertalen naar testcases, door
de bedrijfstraditie. Aan de ene kant wordt er wel
bijvoorbeeld de postcondities in meer detail te
gemopperd dat alles altijd zo lang duurt, maar aan de
beschrijven. Ik probeer ook veel eerder een
andere kant wil men impactanalyses op 1 0 procent
acceptatietester te betrekken, om zo de businessnauwkeurig. Dat gaat soms nog een paar keer heen en betrokkenheid te verbeteren. Dat kan soms vier tot zes
weer voordat er een beslissing wordt genomen. Een
weken schelen. In een watervalmodel is de business
ander punt is dat we afhankelijk zijn van het backoffice vaak alleen aan het begin - bij het opstellen van de
systeem. Dat is een Oracle product en Oracle werkt nog requirements - en aan het einde - bij de acceptatietest met vaste releases. Het is moeilijk om met één schakel bij het project betrokken. Door de acceptatietester eerder
over te stappen op Agile. Ik zag laatst een filmpje van
te betrekken is dat gat minder groot.
Mike Cohn waarin hij ook zei dat Agile niet alleen van
bottom up moet komen. De organisatie moet ook op
macro procesniveau zo gaan denken. Bij internet
hebben we een aantal product owners die dat heel
goed door hebben. Zij weten de items op de back log
goed uit te ruilen. Ze zijn daar meer tijd mee kwijt dan
bij een traditionele manier van werken, maar hebben
daarmee ook veel meer sturing .
Ik doe in mijn dagelijkse werk wel iets met de
gedachtes achter Agile. Zoals bijvoorbeeld face-to-face
contact boven schriftelijke communicatie stellen. Ik
probeer ook meer in een team te werken. In plaats van
de specificaties bij me te houden tot ik ze helemaal af
heb, bespreek ik ze eerder al met het team. Er is dan
meer samenwerking bij het invullen van details en
bovendien weet het team dan al wat er op hen afkomt.

Tussen twee werelden
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Interview
Het daagt me uit om na te denken
over hoe noodzakelijk de dingen zijn
die ik dagelijks doe.
Hebben begrippen uit de ‘traditionele’
requirements engineering en management aan
betekenis verloren binnen een Agile aanpak? Ik
bedoel begrippen als: SMART, Requirements
traceability, Risk driven, Wat/hoe onderscheid.

Cohn beschouwt een user story vooral als een
reminder van ‘functionaliteit’. Het uitdiepen van
de functionaliteit wordt door het team met de
product owner tijdens de Sprint gedaan. Ervaar
je dat als een verandering van je rol?

Ik kan hierover niet op grond van eigen ervaring spreken.
Ik zie dat mijn collega’s die voor internet werken nog
steeds heel veel uitzoekwerk moeten doen. De
informatieanalist heeft daar twee taken: de taak van
analist en de taak van functioneel ontwerper. Als analist
doet hij heel veel voorbereidend uitzoekwerk. Een
wijziging heeft vaak zoveel voeten in de aarde dat men
dat eerst moet hebben uitgezocht voordat de wijziging in
de sprint kan worden opgenomen. In de rol van
ontwerper maakt de analist tijdens de Sprint UMLmodellen, Wireframes en soms Use Cases om de
wijziging te specificeren. We zijn op een andere set van
artefacten over gegaan, zij het nog niet zo summier als
Cohn beschrijft. Wel worden deze artefacten allemaal
tijdens één en dezelfde sprint opgeleverd. Er wordt in de
sprint ontworpen en gebouwd.
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Voor sommige begrippen geldt dat zeker. Bij User Stories
geldt in plaats van SMART een ander acroniem:
INVEST. Dat staat voor: Independent, Negotiable,
Valuable, Estimatable, Small en Testable. Een belangrijk
verschil tussen deze twee zienswijzen is dat bij Agile het
requirement veel langer nog onderhandelbaar blijft. Bij
een traditionele aanpak moeten requirements in een veel
vroeger stadium al vast staan. Ik weet niet hoe
traceability in een Agile omgeving is ingericht. Mijn
ervaring is dat traceability in een watervalomgeving vaak
niet goed is ingericht. Als je nadat het project is afgerond
nog wilt vaststellen wat de requirements waren, heb je
geluk als je dat makkelijk kan terugvinden. Een aspect
van Agile is dat het team bij elkaar blijft. Het team weet
daardoor veel beter wat het systeem doet en moet doen.
Je ziet dat er soms zaken door architectuur naar voren
worden geschoven, als zij de product owner kunnen
overtuigen van het belang. In principe gebeurt dat value
driven. Het onderscheid tussen Wat en Hoe is in Agile
helder, bij waterval loopt dat soms door elkaar. Omdat
een User story veel minder detail bevat, is het vaak
duidelijker een Wat. In de watervalaanpak was
documenteren heel belangrijk. Ik zie daar nog wel een
zwakte van het werken met User Stories. Er ligt met deze
aanpak weinig vast in documenten voor de mensen die
later onderhoud op het systeem moeten uitvoeren. Het

Het onderscheid tussen Wat en Hoe
is in Agile helder, bij waterva l
loopt dat soms door elkaar.
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uitgangspunt is dat het team, dat de ontwikkeling doet, in In een watervalaanpak wordt de retrospective altijd
de onderhoudssituatie ook nog samen is. Volgens mij is helemaal aan het einde gedaan. Dat is zonde. Je hoort
dan misschien dat je al een half jaar iets verkeerd hebt
dat niet altijd realistisch.
gedaan. Je leert ook niet zo veel uit de retrospective
omdat het project al is afgelopen. Ik geloof dat regelmatig
een retrospective heel gunstig kan zijn voor het verloop
van het project.

Het uitgangspunt is dat het team,
dat de ontwikkeling doet, in de
onderhoudssituatie ook nog samen is.
Volgens mij is dat niet altijd realistisch.
Scrum is een beetje omgeven met noem het
‘Rituelen’: de daily stand up, de Demo, de
retrospective, het Scrum board etc.. Aan welk
van deze hecht je waarde?

In mijn huidige projecten heb ik vaak een projectoverleg
van meer dan een uur. Ik denk dat een daily stand up
waarin iedereen vertelt wat hij de vorige dag heeft
bereikt, wat hij deze dag gaat doen en waar hij mee
vastloopt veel effectiever is. Dat hoeft misschien niet
dagelijks maar van een kort overleg waarin iedereen
aangeeft waar hij staat, zie ik het nut wel. Ik hecht ook
grote waarde aan de Demo. Het zorgt ervoor dat je
heel snel feedback krijgt. Alleen zou ik niet zo snel
weten hoe ik dat in mijn omgeving (van backofficeapplicaties) zou moeten realiseren. Ten eerste moet
men om iets te kunnen laten zien verschillende
systemen aanpassen. Het is niet zo gemakkelijk om
een deelresultaat met de business te delen. Het zal in
onze situatie heel moeilijk zijn om de business goed bij
de demo te betrekken. Toch geloof ik dat het wel iets
heel belangrijks is en dat je er zeker over moet
nadenken hoe dat vorm te geven.

Het schatten in T-shirt maten vind ik ook een sterk punt
van Agile. Nu proberen we vaak het werk veel te
nauwkeurig te schatten. Dat levert alleen maar een
schijnzekerheid op en het kost heel veel tijd. Wij gaan bij
de backoffice binnenkort ook met T-shirt maten schatten,
net als bij de internet omgeving. De business moet dat
nog wel goedkeuren, maar het kan volgens mij heel wat
tijd schelen.
Is je weerstand tegen het boek nu geheel
voorbij?

Ja, ik ben er nu enthousiast over. Al zie ik nog steeds wel
haken en ogen. Met name het gebrek aan documentatie
voor toekomstig onderhoud en beheer zie ik als een
issue. Toch geloof ik dat je met deze manier van werken
veel efficiënter kan zijn, en je echt meer kan realiseren
voor de business. Ik zou het graag een keer willen
uitproberen.

Arjen Lankhuizen

Arjen is senior informatie analist bij Zorgverzekeraar
VGZ, waar hij nu 4 jaar werkt. Daarvoor was hij als
analist werkzaam bij Atos, met diverse opdrachten
bij banken en verzekeraars.
Arjen werkt vooral in waterval-trajecten, maar ziet
grote voordelen in agile methodes. Samen met
collega’s zoekt hij naar kansen om meer agile toe te
passen bij VGZ.

Tussen twee werelden
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