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Redactioneel

Voorwoord

Het nieuwe jaar is al weer een paar weken oud. Volgens
de etiquette mag het niet meer, maar we wensen al
onze lezers toch nog het beste voor 201 5 toe. We hopen
voor jullie dat dit jaar aan alle requirements gaat
voldoen. Veel mensen doen er niet meer aan. Het is ook
een beetje vreemd gebruik - goede voornemens
aan het begin van een nieuw jaar. Toch kunnen we er
niet helemaal omheen. We zijn van plan om dit jaar
meer DREAMagazines te maken dan we tot nog toe in
een jaar hebben gedaan. We leerden van Stephen
Covey, de management goeroe, dat dit niet de juiste
vorm is om een goed voornemen te verwoorden. Covey
stelt een aantal criteria aan een juiste formulering van
een goed voornemen, waaronder dat je een goed
voornemen altijd in de tegenwoordige tijd moet
formuleren, alsof je het al doet, en dat je niet alleen moet
zeggen wat je gaat doen, maar ook wat voor gevoel
het je oplevert. Anders is de kans wel erg groot dat je
het voornemen niet uitvoert.
In 201 5 maken wij drie DREAMagazines, omdat we het
leuk en leerzaam vinden om te schrijven en anderen te
laten publiceren over waar wij als analisten in de
dagelijkse praktijk mee bezig zijn.
Dit komt misschien volgens de uitgangspunten van
Covey wel een beetje in de buurt van een juist
geformuleerd voornemen, maar het is natuurlijk niet erg
SMART. Wanneer gaan die magazines dan
verschijnen? Worden het magazines van 3 of 30
pagina’s? En zo zijn er nog heel wat manieren waarop
wij ons voornemen concreter zouden kunnen maken. We
doen dat niet, omdat we dat nu nog niet weten. We
kiezen er bewust voor om pas een magazine uit te geven
als wij vinden dat we voldoende goede, interessante,
leuke, leerzame artikelen hebben. We willen iedereen de

kans geven om in ons magazine te publiceren. We
weten dat het ook voor onze auteurs soms lastig is om
aan strakke deadlines te voldoen. Daarom kiezen
we er voor om onregelmatig te verschijnen. Als we
artikelen af hebben, publiceren we ze al op de site. Dat
deden we al en dat gaan we nog vaker doen. Je kunt

dus dit jaar vaker iets nieuws op onze site vinden.

In dit nummer blikken we vooral terug op het DREAM
Event van 25 september vorig jaar. We hebben een
samenvatting van de bijdragen van de drie Keynote
sprekers: Ivar Jacobson over use cases, Chris
Rupp over elicitatietechnieken, de psychologie
ervan en de overeenkomsten met het werk van een
rechercheur en Jeremy Dick over hoe je correct
geformuleerde requirements opschrijft. Daarnaast
spraken we met twee deelnemers en twee sprekers.
Mirjam van den Berg beantwoordt vragen van
lezers over de soft skills die je in ons vak nodig hebt.
Jeroen Ike laat zijn licht schijnen over de rol van
business analist in Scrum. Katarzyna Kot
praat met ons over Drive een heel leuk en interessant
boek over motivatie. Reinoud de Leve legt aan de
hand van de requirements voor verkeerslichten uit
wat er volgens hem niet deugt aan use cases. Ten
slotte zijn er nog de vaste rubrieken als Versus en Net
gezien.
We hopen dat jullie er veel leesplezier aan zullen
beleven en mocht na het lezen een motivatie bij je
ontstaan van het type motivation 3.0 (zie interview
met Katarzyna Kot) om zelf ook eens iets te schrijven of
om je te laten interviewen, schroom dan niet om contact
met ons op te nemen:
dreamagazine@dreamevent.nl.

Colofon

DREAMagazine is een tijdschrift over Requirements Engineering. Het wil een platform zijn voor het uitwisselen en uitwerken van ideeën
over het vakgebied.
DREAMagazine verschijnt driemaal per jaar. Dit is nummer 9. Deze en andere edities zijn te vinden op www.dreamevent.nl.
Reacties en bijdragen kunnen gestuurd worden naar dreamagazine@dreamevent.nl.
Redactie: Linda Haak - van der Spek, Reinoud de Leve, Johan Oldenziel, Hans Siebering.
Deze editie is tot stand gekomen dankzij bijdragen van: Mirjam van den Berg, Wil Hikspoors, Jeroen Ike en Jan Wijnschenk Dom.
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Interview met Katarzyna Kot

Zo werkt intrinsieke
motivatie
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
Katarzyna Kot – Managing Consultant bij Devoteam. Op de vraag welk
artikel of boek de aanleiding voor dit interview moest zijn, kwam meteen
het antwoord dat dit het boek ‘Drive’ van Daniel H. Pink moest worden.
Aangestoken door Katarzyna’s enthousiasme ontdekten Hans en
Reinoud dat het onderwerp – motivatie – heel wezenlijk is. Niet alleen
voor requirements engineers, maar voor iedereen in een werksituatie.

door Reinoud de Leve en Hans Siebering

Waarom heb je dit boek gekozen?

Het stond op de aanbevolen leeslijst voor Product
Owners op Scrum.org. Het verschilde nogal van de
andere boeken op die lijst. Het ging niet over
onderwerpen als user stories en estimates. Maar over

motivatie. Ik vroeg me af wat dat met de rest te maken
heeft. Het intrigeerde me.
Motivatie raakt ons werk op verschillende manieren. In
de eerste plaats krijgen wij als requirements engineers te
maken met de gevolgen van de manier waarop
stakeholders “gemotiveerd worden”. Of die motivatie nu
spontaan bij de stakeholder zelf ontstaat of door prikkels
in zijn of haar omgeving. Daarom is het voor een
requirements engineer nuttig om kennis te hebben over
hoe motivatie werkt. In de tweede plaats is een
requirements engineer zelf ook werknemer. Wij hebben
drijfveren om dit werk te doen.
Motivatie is een interessant onderwerp, omdat het te
maken heeft met waarom mensen acteren zoals ze
acteren. Soms ben je aan het werk en loopt alles goed.
Je bent geconcentreerd en effectief en je weet precies
wat je wanneer moet doen. Die situatie heet flow. Daarin
speelt motivatie een hoofdrol. Een groot deel van dit
boek gaat over flow. Hoe krijg daar greep op, hoe zorg je
dat je flow bereikt?
Creativiteit in de werkomgeving wordt in onze tijd steeds
belangrijker. Werknemers zijn kenniswerkers geworden.
Ze worden geacht “out of the box” te denken. Beloning is
een extrinsieke voorwaarde geworden om je werk te
kunnen doen: een hygiënefactor (dissatisfier in het Kano
model). De positieve motivatie (satisfier) moet komen uit
de betrokkenheid bij de inhoud van het werk. Terwijl ik dit
las realiseerde ik me hoe veel Motivatie 2.0 (zie kader)
nog altijd in organisaties wordt toegepast. Motivatie 3.0
heeft een enorme kracht, waar nog bijna geen gebruik
van wordt gemaakt.
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Katarzyna Kot

Drive  Daniel H. Pink

Het boek begint met een opmerkelijk experiment dat in 1 949 werd uitgevoerd met apen. Het doel van het
experiment was het leervermogen van resusapen te onderzoeken. Tijdens het experiment zouden de apen
een aantal puzzels moeten leren oplossen. Om de dieren al een beetje te laten wennen aan de puzzels
werden deze voor het onderzoek al bij hen in het hok gedaan. Het verassende was dat de apen uit zichzelf de
puzzels begonnen op te lossen. Ze deden dat vaak en waren er opvallend goed in. Toen de onderzoekers later
met de dieren aan de slag gingen en de apen een beloning kregen als ze de puzzel goed oplosten, bleek dat
de apen minder vaak een puzzel oplosten en dat ze daarbij ook veel meer fouten maakten dan toen ze het nog
uit eigen beweging deden. Dit was precies het tegenovergestelde van wat men verwachtte.
Vele jaren later zijn soortgelijke onderzoeken uitgevoerd bij mensen met vergelijkbare resultaten. Men stelde
toen vast dat de intrinsieke motivatie geheel of gedeeltelijk wordt uitgedoofd door een extrinsieke motivatie in
de vorm van beloning of straf.
De centrale stelling van het boek is dat er een mismatch is tussen wat de wetenschap weet en wat het
bedrijfsleven doet. Beloning en straf werken wel in bepaalde omstandigheden, maar kunnen de creatieve en
conceptuele vermogens kapot maken, die een grote rol spelen bij de huidige en verwachte economische en
sociale ontwikkelingen.
Daniël Pink onderscheidt 3 versies van motivatie ('drivers')
Motivatie 1.0.

Biologisch (voldoende eten, veiligheid, seks)

Motivatie 2.0.

Extrinsiek (beloning en straf)

Motivatie 3.0.

Intrinsiek (autonomie, meesterschap, zingeving)

Deze hebben we nodig om te overleven. Het is in werking vanaf het ontstaan van het leven en doet
het nog steeds goed.
Met het ontstaan van een complexere samenleving ging de Motivatie 2.0 een steeds belangrijkere rol
spelen. De enorme groei van de welvaart van de laatste eeuwen is voor een groot deel te danken aan
het succes van Motivatie 2.0. De laatste eeuw is, gebaseerd op de ideeën van F.W. Taylor, Motivatie
2.0 stelselmatig ingezet in de industrie en andere bedrijfstakken. Ook nu wordt nog altijd veel gebruik
gemaakt van Motivatie 2.0. De auteur wijst er echter op dat er schaduwkanten aan Motivatie 2.0 zitten.
Het werkt zelfs in toenemende mate contraproductief.
Het boek geeft aansprekende voorbeelden van bedrijven, die de upgrade naar Motivatie 3.0 met
succes hebben gemaakt. In aparte hoofdstukken wordt beschreven hoe de toepassing van meer
autonomie, meesterschap en zingeving niet alleen het werkplezier, maar ook de productiviteit kunnen
vergroten. De overgang van Motivatie 2.0 naar 3.0 is geen eenvoudige onderhoudsupgrade. Deze
upgrade kan alleen maar uitgevoerd worden, wanneer vastgeroeste mensbeelden en ideeën over de
verhouding tussen werkgever en werknemer in beweging komen.

Daniel Pink stelt voor medewerkers zelf verantwoordelijkheid te geven voor het bepalen van het beleid.
Daarmee creëer je een goede basis voor intrinsiek gemotiveerde werknemers.
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Interview

Welke raakvlakken heeft dit boek met
requirements engineering?

Volgens de Standish Group mislukken veel projecten
doordat er te weinig stakeholderbetrokkenheid is of de
verwachtingen niet kloppen of de doelstellingen
onduidelijk zijn. Hier speelt motivatie een rol. De
requirements engineer moet kennis aan de stakeholder
‘ontlokken’. Hoe motiveer ik iemand dat hij de kennis met
mij gaat delen, dat hij mij niet als een bedreiging ervaart?
En hoe zorg ik dat hij betrokken blijft in de loop van het
project? Het weten hoe motivatie helpt mij om
stakeholders op de juiste wijze te benaderen.

Motivatie 3.0 heeft een enorme kracht,
waar nog bijna geen gebruik van wordt
gemaakt.
Denk je dat het toepassen van extrinsieke
motivatie remmend werkt op de creativiteit?

Ik denk dat dat bewezen is. In het boek staat het
voorbeeld van het bedrijf Atlassian. Dat heeft na een

paar jaar experimenteren ingesteld dat de werknemers
twintig procent van hun werktijd naar eigen inzicht mogen
besteden. Af en toe houden ze zogenoemde FedEx
dagen, waarop ze de resultaten van die naar eigen
inzicht bestede tijd aan elkaar presenteren. De meeste
producten van het bedrijf, waaronder Jira, zijn ontstaan
op die dagen. De financiële mensen protesteerden
vanwege de grote kosten. Maar de niet-routine,
conceptuele en creatieve vaardigheden van de
werknemer, die aangesproken moeten worden vragen
om een dergelijke benadering.
Bij routinewerk, waarbij creativiteit onbelangrijk is, werkt
Motivatie 2.0 goed. Bij creatieve activiteiten kan beloning
belemmerend werken. Als je een schilder een beloning
voorspiegelt, om een schilderij te maken dat mensen
mooi vinden, gaat de schilder proberen de beloning in de
wacht te slepen en verdwijnt de creativiteit naar de
achtergrond. Er is in westerse bedrijven een tendens om
routinewerk steeds meer uit te besteden. Aan
lagelonenlanden of aan machines. De creatieve taken
blijven over.
Projectmanagers werken vaak met extrinsieke motivatie.
Dat ligt in de aard van het werk. Dat is typisch Motivatie
2.0: managers scheppen voorwaarden om te werken.
Het idee dat mensen gemanaged moeten worden gaat
uit van een passief mensbeeld. Hoe stel je je voor dat de
autonome werknemer wordt aangestuurd? Niet: die is
zelfsturend.
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Katarzyna Kot
Katarzyna Kot werkt als

managing consultant bij Devoteam
Nederland. Ze is ruim 1 0 jaar actief op het gebied van business
analyse en requirements engineering. Katarzyna helpt
organisaties bij het introduceren en behouden van best practices
op dit vakgebied. Dit doet zij door voor elke klant de juiste
samenstelling van processen, technieken en tooling te vinden
die een optimale meerwaarde leveren.
Katarzyna is een business analist, coach en trainer van het BCS
certificeringstraject voor Business Analisten. Ze is ook een
bestuurslid van de Nederlandse chapter van de IIBA
(International Institute of Business Analysis).
Katarzyna is lid van de Programmaraad van het DREAM event.

Wat kun je zelf doen om te zorgen dat je
intrinsieke motivatie blijft bestaan?

Als je onder te hoge druk staat, verdwijnt je intrinsieke
motivatie. Als dat dreigt te gebeuren probeer ik het
mechanisme uit te leggen. Door het probleem op tafel te
leggen creëer je ruimte voor jezelf. Door transparant te
zijn en regelmatig feedback te geven, kun je aantonen
dat je de autonomie verdient, die je nodig hebt om goed
te kunnen werken. Wanneer het vertrouwen toegenomen
is, kun je in de positie komen dat je kunt zeggen 'laat me
maar even'. Teveel communicatie over de status van het
werk werkt belemmerend voor de voortgang.
Jij leidt zelf mensen op zodat zij zich kunnen
certificeren. Organisaties willen vaak dat
medewerkers zich laten certificeren, met een
verwijzing naar de verkoopbaarheid. Hoe
verhoudt zich dat met motivatie 3.0?

Ik heb meegemaakt dat mensen graag een training willen
volgen, maar weigeren het examen te doen. Iemand die
daarvoor kiest heeft volgens mij een sterke intrinsieke
motivatie. Het halen van een certificaat zou voor een
ervaren Requirements Engineer niet zo lastig hoeven
zijn. Het is handig als je het hebt, dan hoef je niet meer
aan te tonen dat je bepaalde kennis en vaardigheden
hebt. Als je alleen gaat certificeren van wege de beloning
van je manager, is dat geen goede motivatie.

DREAM event 201 4
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Versus

Hoe lang is Requirements
Engineering nog
houdbaar?
Wat een draak van een stelling.
“Houdbaarheidsdatum van een vak …” en
dan de term “spoedig”.
Niet erg smart allemaal. Wellicht is
“spoedig” over 30 jaar. Prima, wie dan
leeft wie dan zorgt. Ik waarschijnlijk niet
meer en gezien in de tijd dat de aarde is
ontstaan is 30 jaar heel spoedig.
En dan de houdbaarheidsdatum …..
tenminste houdbaar tot …… oh, dus vele
jaren na die datum ook nog prima
bruikbaar.
Dus: JA, de houdbaarheidsdatum van het
vak Requirements Engineering zal
spoedig verstrijken. En met
bovenstaande redenatie ga ik me hier
geen zorgen om maken. Maar ik vermoed
dat dit niet het idee van deze
kwestie/stelling is. “Vermoed”, alweer
zo’n gevaarlijk ding, namelijk een
aanname.
Het vak Requirements Engineering zal
niet verdwijnen. Wel zal er iets aan
veranderen. Sterker: die verandering is al
begonnen. Requirements Engineering,
het achterhalen en eenduiding noteren
van de wensen en eisen zal niet meer
zijn het tot op perfectie beschrijven van
de wensen en eisen, maar meer met de
regel: Goed is goed genoeg en we
snappen allemaal wat er bedoeld wordt.
En als ik dan met deze bril naar de
kwestie/stelling kijk is mijn antwoord:
Nee, het vak zal niet verdwijnen. Wel zal
de focus binnen het vak verschuiven.
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Als je ergens van overtuigd bent dan zal je vinden dat je
gelijk hebt. Maar wat als iemand het dan totaal niet met
je eens is? Dan kan het er wel eens heet aan toe gaan.
In deze rubriek zoeken we de uitersten op. We nemen
een stelling, graven ons aan weerszijden in en
verzamelen munitie om elkaar mee te bestoken. Dan kan
de strijd losbarsten. Het is aan u om een oordeel te
vellen: is er een winnaar of eindigt de strijd onbeslist?
Deze keer luidt de stelling:

“De houdbaarheidsdatum van het vak
Requirements Engineering zal
spoedig verstrijken.”
Bent u het ermee eens? Of toch niet?
In veel reacties op de stelling klinkt door dat
Requirements Engineering als afzonderlijke discipline
zijn langste tijd heeft gehad. De markt vraagt naar
mensen die meer kunnen dan Requirements Engineering
alleen. Een Requirements Engineer moet, volgens
sommigen, ook kunnen testen of eventueel zelfs
programmeren. Anderen vinden juist dat de
Requirements engineer veel meer een facilitator moet
zijn. Hij moet de verschillende stakeholders op één lijn
zien te krijgen. Weer anderen vinden dat we nog steeds
Requirements Engineers nodig hebben om te
verwoorden wat de business zelf niet goed onder
woorden kan brengen. Je hebt iemand nodig die de vage
eisen en wensen van de business kan vertalen naar
heldere requirements waar de IT iets mee kan. Dat kun je
niet aan de business overlaten en ook niet aan het
ontwikkelteam.
Over het algemeen vonden we dat de Requirements
Engineer die tot in de puntjes alles specificeert al over
zijn houdbaarheidsdatum heen is. In de huidige tijd is het
al voldoende als iedereen snapt wat er wordt bedoeld. Er
was één tegengeluid die juist net verwachtte dat we in de
toekomst veel formeler gaan specificeren.
Volgens één van de reactie heeft een vakgebied geen
uiterste houdbaarheidsdatum en is spoedig een rekbaar
begrip. Als spoedig over dertig jaar is, hoeven we ons nu
nog niet zoveel zorgen te maken. Alle reacties bij elkaar
genomen, was het duidelijk dat we bewegen moeten om
in trek te blijven, maar minder duidelijk is welke kant op.
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Versus
ONEENS

EENS

Requirements engineers zullen in
de toekomst veel formelere, op
logica gebaseerde, technieken
gaan gebruiken om requirements
op te stellen. Tools zullen hen
ondersteunen bij het vertalen van
de formele requirements in de
domeintalen van gebruikers en
andere stakeholders.

Als de bedoeling van requirements
engineering niet gerealiseerd wordt, zal
de wereld op een goed moment moeten
leren leven met het overbodig zijn van
requirements engineering. Requirements
engineers moeten zichtbaar maken dat
ze bijdragen aan het voorkomen van
scope creep, de projectduur verkorten
en projecten beter in control brengen.

Requirements engineering blijft
nodig om door te dringen tot de
kern, om naar boven te halen wat
de business zelf niet kan bedenken,
om goed de hoofdzaken van de
bijzaken te onderscheiden en de
verbinding te leggen tussen de
business en de techniek.

Er is steeds minder vraag naar mensen
die enkel inzetbaar zijn als requirements
engineer. De markt vraagt om mensen
die naast requirements engineering ook
andere taken kunnen uitvoeren, zoals
testen of eventueel zelfs programmeren.
De rol requirements engineer zal op den
duur wel helemaal verdwijnen, maar de
activiteit requirements engineering zal
eeuwig blijven bestaan.

De focus van het vak requirements
engineering is al aan het
veranderen en deze verandering zal
zich alleen maar doorzetten. De
regel wordt: “Goed is goed genoeg.
Het is al goed als we allemaal
snappen wat er bedoeld wordt.”
Het is niet meer nodig om de
wensen en eisen voor een systeem
tot in de perfectie te beschrijven.

DREAM event 201 4

Voor sommige requirements engineers
geldt zeker dat hun houdbaarheidsdatum
is verstreken. Ik denk dan aan
requirements engineers die tot in de
treurnis de requirements tot in de
puntjes uitwerken voordat er ook maar
een ontwikkelaar of tester aan te pas
komt. De moderne requirement engineer
heeft geen voorschrijvende maar een
begeleidende/sturende rol. Het
ondersteunt op alle fronten om er voor te
zorgen dat er het juiste wordt gebouwd.
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Ongoing investigation in
the case
'System Development'

Chris Rupp vergelijkt elicitatie met ‘Crime Scene Investigation’, de
moderne variant van de onderzoekmethode van Sherlock Holmes. Het
gebruik van de juiste technieken kan een moordonderzoek en ook het
elicitatieproces efficiënt laten verlopen, maar dit is niet doorslaggevend
voor het resultaat. Het zijn de creatieve ideeën van de onderzoeker die
ervoor zorgen dat de dader wordt gevonden en dat de requirements
uiteindelijk boven water komen waardoor er innovatieve producten
ontstaan.
door Wil Hikspoors

De onderzoeker krijgt de requirements zelden op een
presenteerblaadje aangeleverd. Hij moet altijd vragen
blijven stellen omdat belanghebbenden door hen
impliciet geachte eisen en kennis niet uit zichzelf
benoemen en omdat sommige eisen bij aanvang van
een onderzoek zelfs bij hen nog niet bekend zijn. Chris
geeft aan de hand van het Kanomodel aan dat de
gewenste informatie zich voor een deel in het
onderbewustzijn van de belanghebbende bevindt en voor
een deel nog onderzocht moet worden.

10

Het Kanomodel onderscheidt Excitement factors,
performance factors en basic factors. In 1 994 was de
mogelijkheid om met een mobiele telefoon tekstberichten
te versturen een excitement factor. Vooraf was men zich
nog niet bewust dat men tekstberichten zou willen
versturen, maar het maakte het product wel
waardevoller. Later werd het een performance factor. Het
werd een eis die men expliciet ging stellen als men
nadacht over de aanschaf van een mobiele telefoon.
Tegenwoordig is het een Basic factor. Iedereen gaat
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Chris Rupp

uit: Jacobson: Use Case 2.0

ervan uit dat je met een mobiele telefoon tekstberichten
kunt versturen. We hebben het er niet meer over, maar
als het niet kan is het een afknapper.
De onderzoeker zal, naar voorbeeld van Sherlock
Holmes, creatief moeten zijn bij het vinden van de juiste
onderzoekstechnieken om deze verborgen en nog
onbekende eisen en kennis boven tafel te krijgen. Chris
heeft een matrix samengesteld met technieken en
situaties en daarin aangegeven welke techniek bij welke
situatie, vanuit haar ervaring, het meest effectief is.

equation’ waarbij het gedrag van mensen wordt
uitgedrukt in een functie van die mensen en hun
omgeving: gedrag hangt niet alleen af van de persoon,
maar ook van de situatie waarin die zich bevindt.

Willen de requirements uiteindelijk leiden tot het
gewenste systeem dan moeten de onderzoeker en de
belanghebbende elkaar zo goed mogelijk begrijpen.
Chris geeft vanuit de theorie van het ‘Radical
Constructivism’ aan dat dit verre van eenvoudig is.
Volgens die theorie bouwt ieder mens namelijk een eigen
model op van de werkelijkheid. Voor een geslaagde
Chris wijst erop dat psychologisch onderzoek laat zien elicitatie moeten deze modellen zoveel mogelijk
dat de zintuigen van de onderzoeker soms voor de gek overeenkomen. Daarbij kan het helpen om een
worden gehouden, zodat hij alleen maar waarneemt wat gemeenschappelijk taalreferentiemodel te creëren
waarin zowel de onderzoeker als de belanghebbende
hij al verwacht en dat er twee lagen van werkelijkheid
bestaan; een objectieve laag bestaande uit feiten en een zich kunnen uitdrukken. Door intensief contact met
laag met betekenis en waarde voor de belanghebbende. elkaar via dit model is de kans op het door de
belanghebbende gewenste systeem het grootst.
De onderzoeker moet een beetje psycholoog zijn om
deze aspecten te herkennen en op hun waarde te
Zoals Sherlock zich inleeft in de wereld van het
schatten.
slachtoffer en de dader zo zal de requirements engineer
dit ook moeten doen in de wereld van de
belanghebbenden.

De onderzoeker moet een beetje
psycholoog zijn om deze aspecten te
herkennen en op hun waarde te
schatten.

Om verborgen requirements los te krijgen kan het helpen
om belanghebbenden uit hun vertrouwde omgeving te
halen of anderen de rol van belanghebbende te laten
spelen. Chris verduidelijkt dit met behulp van ‘Lewin’s

DREAM event 201 4
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Lichte Use Cases met de
kracht van modelleren
Met dank aan hoofdsponsor NS konden we een van de godfathers van
Use Cases, Ivar Jacobson, aanschouwen en aanhoren. Met een typisch
Zweeds accent vertelde hij zijn verhaal over Use Cases en de
ontwikkeling naar Use Case 2.0.

door Johan Olenziel

Jacobson schetst hoe hij tot hier gekomen is. Hoe zijn eerste artikel over Object Oriented
Development wordt afgewezen als inbreng voor de eerste OOPSLA conferentie in 1 986.
Gelukkig mag hij het jaar erop dit artikel wel presenteren. In de jaren ’90 worden Use Cases
steeds populairder, UML wordt ontwikkeld en Rational komt met RUP – waar Use Cases een
integraal onderdeel van zijn.
Jacobson is geen definitiefreak, een ieder mag Use Cases zo interpreteren als hij zelf wil.
'Iedereen denkt Use Cases te begrijpen en dat is goed zo', volgens de meester. De kracht
van Use Cases ligt er volgens Jacobson in dat het focus op waarde legt, samenhang geeft en
business en IT samenbrengt. Verder zijn Use Cases volgens hem gemakkelijk te definiëren
en te begrijpen.
Maar in deze tijden, met zoveel nieuwe requirements technieken, hebben dan we nog wel
Use Cases nodig? Ja, zegt Jacobson, want het is de beste techniek om samenhang tussen
requirements te beheren. En hij heeft voldoende kritiek op andere requirements management
technieken. Zo zijn volgens hem User Stories alleen maar goed voor kleine systemen en
kleine teams. Features zijn heel geschikt voor product management, maar niet voor
requirements management. Tevens stelt hij dat declaratieve requirements heel geschikt zijn
om atomaire eisen te vangen, maar verder niet. En dat domain modeling alleen geschikt is
voor functioneel simpele en informatierijke systemen. Maar ook RUP was niet feilloos, het
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Ivar Jacobson

uit: Jacobson: Use Case 2.0

was vooral een te zwaar administratief proces geworden.
Zo telde de manual 700 pagina’s (“RUP is a hooligan”
volgens Jacobson). Ook werden er te vaak te veel
features vastgelegd.

Zo bestaat Essential RUP, als
onderdeel van Use Case 2.0, uit 23
kaartjes. Dat is heel wat werkbaarder
dan de 700 pagina’s tellende manual
voor RUP 1 .0.

In het beeld van Jacobson bestaat een Use Case uit een
set van gestructureerde verhalen. Elk verhaal hierin
kunnen we op zichzelf beschouwen: dit noemt Jacobson
de Use Case slice. Met Use Case slices breek je de Use
Case op in kleinere, onafhankelijk van elkaar
opleverbare, delen. Ook biedt het de mogelijkheid om
binnen een Use Case – waarmee je een set aan
requirements oplevert – te kunnen prioriteren. Maar een
Use Case is en blijft een groep van verhalen. Met een
Scrum werkwijze kun je per sprint een of meerdere Use
Case slices opleveren, net zolang tot alle slices van een
Use Case opgeleverd zijn (zie afbeelding vorige pagina).

Het doel van een Use Case slice kun je op één kaartje
kwijt, vergelijkbaar met een User Story. Het grote verschil
is dat een User Story niets meer en minder is dan dat
verhaaltje. Daarentegen is een Use Case slice onderdeel
van een Use Case en deze is weer onderdeel van het
Daarom is hij met Use Case 2.0 gekomen. Zo bestaat
Essential RUP, als onderdeel van Use Case 2.0, uit 23 Use Case model. Elke slice heeft zo zijn plaats in het
grotere geheel. Dus het Use Case model is nog steeds
kaartjes. Dat is heel wat werkbaarder dan de 700
nodig om het grote plaatje te begrijpen. Kies hieruit de
pagina’s tellende manual voor RUP 1 .0. Het voordeel
Use Case die je wilt implementeren en deel deze op in
van Use Case 2.0 is volgens Jacobson dat je
gemakkelijk kunt opschalen van kleine teams naar grote slices om je iteraties te sturen. Zo werk je volgens Use
Case 2.0.
teams. Daarnaast kun je je reikwijdte vergroten, wat
Jacobson opschalen noemt. Hiermee bedoelt hij dat je
Hierboven een afbeelding hoe je per Use Case
met Use Cases in eerste instantie het requirements
deliverable de diepte in kunt gaan. Als je een Use Case
proces ondersteunt. Maar je kunt er ook andere
in Scrum wilt gebruiken, kun je op het Kanban bord bij
processtappen als analyse, bouw, test en business
‘To do’ de Use Case plakken, met de Slices die je in deze
design mee ondersteunen. Verder benoemt Jacobson
Sprint op wilt leveren. Deze slices schuiven dan
inzoomen. Hierbij hoef je niet alle Use Cases op
detailniveau uit te werken. Soms kun je met een hoofdlijn gedurende de Sprint door naar ‘In Progress’ en ‘Done’.
uit de voeten, terwijl je bij systemen van leven-en-dood Maar houd hier ook altijd Use Case Model en scope bij
de hand, om vast te houden waar je naartoe werkt.
(ziekenhuis, defensie) wel alle details uitwerkt.
Met bovengenoemde aanpassingen wil Jacobson
bereiken dat Use Case 2.0 zich opnieuw focust op de
essentie en recente innovaties en verbeteringen als testdriven development, Kanban en Scrum ondersteunt.
Maar wees gerust, Use Cases blijven lichte simpele
verhalen, met nog steeds dezelfde betekenis: wat moet
een systeem bieden om een gebruiker iets wenselijks te
laten bereiken?

DREAM event 201 4

Zo biedt Ivar Jacobson met Use Case 2.0 het beste van
twee werelden: lekker agile werken met Use Case slices
en het overzicht over het grotere geheel houden dankzij
het Use Case Model. Wij als redactie zijn benieuwd naar
praktijkervaringen in het werken met Use Case 2.0.
Neem contact met ons op als jij en je collega’s hier over
willen vertellen: dreamagazine@dreamevent.nl.
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Boilerplates
Jeremy Dick, de laatste keynote speaker, van het Dream event begint
zijn presentatie met een paar voorbeelden waarom natuurlijke taal niet
het ideale medium is om requirements in te verwoorden. Requirements
uitgedrukt in natuurlijke taal hebben vaak de onaangename eigenschap
onvolledig, vaag, dubbelzinnig en moeilijk meetbaar te zijn. We hebben
daarom regels bedacht om de kwaliteit van requirements vast te stellen.
De meest gebruikelijke werkwijze is dat we eerst de requirements
opstellen en dan achteraf toetsen of de requirements wel voldoen aan
de gestelde kwaliteitscriteria.

door Reinoud de Leve

Jeremy Dick laat in zijn presentatie op het Dream Event
zien dat we heel gemakkelijk deze werkwijze kunnen
omdraaien. We hebben regels aan de hand waarvan we
de kwaliteit van requirements kunnen beoordelen.
“Waarom passen we die regels achteraf toe als we ze
ook tijdens het schrijven van de requirements, of beter
nog voordat we de requirements gaan opschrijven
zouden kunnen toepassen?” Vraagt hij zich af.

‘template’ wordt binnen requirements engineering
meestal gebruikt voor documenten. Patterns refereren
doorgaans ook naar iets breders dan een enkele zin. Een
voorbeeld van een boilerplate is:

Een boilerplate bestaat uit de
grammaticale structuur van een correct
verwoord requirement van een bepaald
type.

Met deze boilerplate kan bijvoorbeeld de volgende
requirement worden verwoord: "The order entry clerk
shall be able to raise an invoice at a maximum of at least
1 0 times per hour." De boilerplate biedt een handvat aan
de persoon die de requirement moet opstellen. Hij moet
alle placeholders in de structuur invullen of in ieder geval
over de mogelijke invulling ervan nadenken. Als hij de
placeholders in de boilerplate op de juiste wijze invult,
heeft hij een requirement geformuleerd dat gegarandeerd
voldoet aan een aantal kwaliteitscriteria. De requirement

Het enige wat we daarvoor nodig hebben zijn volgens
Jeremy Dick ‘Boilerplates’. Het begrip boilerplate stamt
uit de tijd van de stoomlocomotief. Het is daarom niet
toevallig dat uitgerekend een Engelsman dit begrip
adopteert in de requirements engineering. Engeland is
ten slotte het land waar de stoommachine het meest tot
bloei kwam. In de tijd van de stoomlocomotief was een
boilerplate de plaat staal waaruit het omhulsel van de
boiler werd gemaakt. De staalplaat was vooraf op maat
gebracht en voorzien van gaten op de plaatsen waar
later kranen en buizen moesten worden gemonteerd.

The <user> shall be able to <capability> at a
maximum rate of at least <quantity> times per
<time unit>.

Een boilerplate in termen van Jeremy Dick is een
template op ‘statement-level’. Een boilerplate bestaat uit
de grammaticale structuur van een correct verwoord
requirement van een bepaald type. In de boilerplate zijn
de specifieke aspecten van de requirement vervangen
door een ‘placeholder’. Deze lijkt daarmee op de
boilerplate uit het stoomtijdperk. Ook daar waren in de
boilerplate gaten vrijgelaten om later in te vullen als men
van de boilerplate een echte boiler maakte.
Het begrip ‘boilerplate’ heeft verwantschap met
begrippen als ‘template’ en ‘pattern’. Het begrip
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Dr. Jeremy Dick (Integrate Systems Engineering Ltd)

is volledig, ondubbelzinnig, meetbaar enzovoort. Dit
zelfde wijze verwoordt. Je kunt die uniforme taal binnen
hangt natuurlijk wel af van de kwaliteit van de boilerplate. een project, binnen een organisatie, of misschien zelfs
wel over organisaties heen definiëren. Het voordeel
daarbij is dat als het nodig is, je de boilerplate op één
Jeremy Dick geeft een voorbeeld. Bij het toepassen van plaats kunt aanpassen en dat de aanpassing dan geldt
boilerplates in het project Future Surface Combatant,
voor alle requirements die met behulp van die boilerplate
een militair project met onder andere helikopters en een zijn geformuleerd.
oorlogsschip, had men de requirement: “The FSC shall
be able to launch helicopters within 3 minutes.” Het
Tenslotte kunnen boilerplates ondersteunen bij het
boilerplate om uit te drukken dat een systeem in staat
opstellen van een consistent gemeenschappelijk
moet zijn een specifieke actie uit te voeren binnen een vocabulaire. Een placeholder in een boilerplate moet je
bepaalde tijd ziet er als volgt uit:
vervangen door een waarde van een specifiek type,
bijvoorbeeld een toestand van het systeem. Je kunt dan
afspreken uit welke mogelijke waarden men kan kiezen
The <system> shall be able to <capability>
en wat de exacte betekenis van die waarden is. Zo
within <time_quantity> <time_units> of
bewerkstellig je dat niet alleen iedereen dezelfde vorm
maar ook dezelfde begrippen gaat hanteren.
<event>.
Het aantrekkelijke van het werken met boilerplates is dat
het goed is in te passen in verschillende werkwijzen. Zo
bieden requirement management tools de mogelijkheid
om een repository van boilerplates toe te voegen. De
gebruiker kan dan bij het invoeren van de requirement
eerst de juiste boilerplate uit de repository kiezen en
Boilerplates hebben niet alleen voordelen voor degenen deze vervolgens completeren. Boilerplates zijn in
die de requirements opstellen, maar ook voor degenen verschillende projecten succesvol toegepast. British
die de requirements moeten lezen. Zonder boilerplates Airways heeft bijvoorbeeld de requirements voor haar
zie je vaak dat verschillende specificeerders min of meer systeem voor het afhandelen van bagage met
boilerplates opgesteld. Maar ook als je omgeving nog
identieke requirements op een totaal verschillende
niet expliciet met boilerplates werkt, helpt het je als je het
manier verwoorden. Met boilerplates krijgen we een
concept zelf hanteert bij het opstellen van je
uniforme taal waarin iedereen dezelfde dingen op een
requirements.
We zien nu als we de requirement met de boilerplate
vergelijken dat er iets aan de requirement ontbreekt. De
requirement is niet duidelijk over ten opzichte waarvan
de tijd moet worden gemeten. Er moet aan de
requirement nog een ‘event’ worden toegevoegd.

DREAM event 201 4
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Interview Monuta
Erik Jansen en Fred Brandsma zijn beiden informatieanalist bij Monuta.
Op 25 september bezochten zij het DREAM Event in het Hart van
Holland in Nijkerk. We praten met hen daarover na.

door Reinoud de Leve en Jan Wijnschenk Dom

komma uit te werken, maar kunnen de gebruikers steeds
meenemen in de ontwikkeling, laten zien welke
resultaten we al hebben bereikt. Bij een project als SEPA
De meeste mensen kennen Monuta vanwege de
maken we wel van tevoren een heel gedetailleerd
uitvaarten die we verzorgen. Daarnaast is Monuta ook
een verzekeringsmaatschappij. Klanten kunnen bij ons requirements document. We hebben voor SEPA hier een
een verzekering sluiten om de uitvaart financieel mogelijk externe specialist over de vloer gehad. Met hem hebben
te maken. Als verzekeraar hebben we de afgelopen jaren we een document geschreven waarin letterlijk alles over
een aantal grote projecten uitgevoerd die voortvloeiden SEPA staat en dat we ook nu nog gebruiken als we iets
op willen zoeken over hoe was ook al weer precies een
uit wettelijke voorschriften. Je moet dan denken aan
regel.
BGfo - Besluit Gedragstoezicht financiële
ondernemingen, SEPA en Solvency II. Dat zijn heel
Waarom zijn jullie naar het DREAM event gegaan?
andere projecten dan de projecten binnen het
programma ‘de rode loper’ waar we nu mee bezig zijn. In
We zijn allebei geïnteresseerd in methoden en
het programma “de rode loper” gaat het om de
klantbeleving. We willen het bijvoorbeeld gemakkelijker technieken. We bezoeken bijvoorbeeld ook vaak de
bijeenkomsten van het Landelijk Architectuur Congres
(LAC)en lezen jullie DREAMagazine . We waren nog niet
eerder naar een DREAM Event geweest. Het leek ons
interessant om inspiratie op te doen. Bij Monuta hebben
we een relatief kleine IT-afdeling. Dat geeft ons veel
ruimte voor eigen initiatief. Als we op nieuwe interessante
ideeën stuiten, kunnen we daar vaak snel iets in ons
dagelijks werk mee doen.
maken voor de klant om een uitvaartverzekering te
sluiten. Een klant moet op de website het
aanvraagproces in een paar minuten kunnen doorlopen
en vervolgens direct een digitale polis ontvangen. Onze
ambitie is helemaal geen uitval meer te hebben in dit
straight through process. Ook willen we onze vaste
klanten persoonlijker kunnen behandelen. We willen
bijvoorbeeld iemand die een verzekering aanvraagt via
ons telefonisch kanaal kunnen herkennen als dezelfde
persoon die opdrachtgever was van een uitvaart. Bij een
SEPA project zijn de requirements vanuit een externe
bron gegeven. Terwijl je bij een programma als ‘de rode
loper’ bij elkaar moet gaan zitten om uit te vinden wat we
verstaan onder een betere klantbeleving. Dat vraagt om
een heel andere aanpak. Het was frappant dat Ivar
Jacobson dat ook zei in zijn presentatie. Hij zei op een
gegeven moment “Different situations require different
approaches”. We hadden al wel zo’n onderbuikgevoel,
maar zien het nu ook bevestigd vanuit de theorie. Bij een
programma als ‘de rode loper’ zullen we binnen de
verschillende projecten eerder voor Scrum als
ontwikkelmethode kiezen. We hoeven dan niet van
Fred Brandsma
Erik Jansen
tevoren alle requirements tot twee cijfers achter de
Aan wat voor projecten werken jullie bij Monuta?
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Erik Jansen en Fred Brandsma - Foto's DREAM event
Wat hebben jullie op het event opgestoken?

We vonden het leuk om Ivar Jacobson in levende lijve te
zien. We werken bij Monuta veel met Use Cases en Use
case 2.0 hadden we al een tijd terug gedownload, maar
nog niet in gebruik genomen. Je merkt dat functioneel
analisten vaak de neiging hebben om zaken te
gedetailleerd te beschrijven. Daar zitten ontwikkelaars
niet op te wachten en bovendien zit de analist er soms
compleet naast. Ivar Jacobson liet zien dat je Use Cases
met verschillende diepgang kunt beschrijven. Als je
ontwikkelaars ver weg zitten, moet je noodgedwongen
gedetailleerder zijn, dan als je ontwikkelaars twee
bureaus verder zitten. Ik denk dat wij in de toekomst nog
bewuster zullen nadenken over de diepgang waarmee
we een Use Case willen beschrijven voordat we een
standaard Use Case template uit de kast halen.

Wij zullen in de toekomst nog bewuster
nadenken over de diepgang waarmee
we een Use Case willen beschrijven
voordat we een standaard Use Case
template uit de kast halen.
Chris Rupp liet in haar presentatie een matrix zien van
elicitatie technieken. Je kunt uit de matrix een techniek
kiezen, afhankelijk van wat je bereiken wilt. We zijn
momenteel nogal snel geneigd om een workshop te
organiseren. We zullen zeker in de toekomst de matrix
van Chris Rupp er bij pakken om vast te stellen of het
wel de juiste techniek is. In dat opzicht was het ook
aardig wat Danny van Kalkhoven vertelde. Hij moest
eens requirements verzamelen bij mannen die de hele
dag bezig waren met effectenhandel. De hele mindset
van deze mannen was gericht op concurreren en
helemaal niet op samenwerken. Toen ze deze mannen
bij elkaar riepen om in een workshop de requirements op
te stellen, leverde dat nauwelijks iets bruikbaars op. Ze
realiseerden zich toen dat ze in dit geval beter één-opéén gesprekken konden voeren.

DREAM event 201 4
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Interview Goudse

Onder de titel ‘Verzekerd van juiste requirements’ hielden Stèphan
Knook (De Goudse Verzekeringen) en Huub Offerman (Qquest) een
presentatie over een veranderingstraject bij De Goudse Verzekeringen.
Ik praat met hen na over hun presentatie en hun ervaringen op het
DREAM Event.
door Reinoud de Leve
“Met onze presentatie wilden we laten zien dat we twee
dingen hebben toegepast om bij De Goudse het
eliciteren van requirements te verbeteren.” vertelt Huub
Offerman: “Ten eerste hebben we bij De Goudse een
nieuwe methode geïntroduceerd waarin niet meer wordt
uitgegaan van de systemen, maar van de processen.
Deze verandering in denken hebben we ondersteund
met heel gerichte trainingen en coaching van
medewerkers op hun soft skills. De synergie tussen deze
twee dingen, de tools en technische vaardigheden
enerzijds en de soft skills anderzijds, heeft bij De Goudse
tot verbeterde resultaten geleid.”

uitbesteden. Ontwikkelaars kregen een nieuwe rol. Ze
moeten nu in requirements beschrijven wat er veranderd
moet worden, in plaats van hoe het veranderd moet
worden. Met deze verandering verliezen zij steeds meer
de technisch inhoudelijk kennis over de interne werking
van de ICT-systemen. Dat vraagt om een andere manier
van omgaan met requirements; denken in processen in
plaats van systeemoplossingen.
De Goudse heeft ervoor gekozen om voortaan de
business requirements op te stellen volgens de methode
PDRE (Proces Driven Requirements Engineering) van
Qquest. Bij PDRE vormen de business processen de
kapstok om de requirements te eliciteren. Als men werkt
volgens PDRE moet men zich bij een verandering in de
Van systeem naar proces
eerste plaats afvragen wat de verandering betekent voor
Van oudsher ontwikkelde en beheerde De Goudse haar de business processen. Daaruit volgen de business
requirements. Die kunnen breder zijn dan alleen een
ICT-systemen zelf. Daardoor lag de technische
inhoudelijke kennis van de systemen binnen De Goudse. aanpassing aan een systeem. Doorgaans zijn ze
systeemoverstijgend. De set business requirements
Bij het opstellen van requirements voor nieuwe
vormt de basis waarop de externe leveranciers de
functionaliteiten of aanpassingen van de bestaande
oplossing baseren. De externe leveranciers hebben
functionaliteiten werd al snel vanuit de systemen
gedacht. Vaak werd er direct gekeken hoe het systeem hierdoor meer inzicht in de context van de requirements
en kunnen daardoor een veel beter passende oplossing
aan de veranderde behoefte van de gebruikers kon
worden aangepast. De Goudse is in de afgelopen jaren bieden.
de ontwikkeling van ICT-systemen steeds meer gaan
Soft skills

Stèphan Knook
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Huub Offerman

“Een goede methode is het begin”, stelt Huub
Offerman. “Maar met alleen een goede
methode ben je er nog niet. Je moet er ook
voor zorgen dat de mensen die de methode
gaan uitvoeren over de juiste soft skills
beschikken om de methode te kunnen
toepassen.”
Stèphan Knook vertelt dat als gevolg van de
andere werkwijze er binnen De Goudse een
nieuwe functie ontstond: die van Business
Informatie Analist (BIA). De meeste Business
Informatie Analisten waren voorheen
Functioneel Beheerder of Software Engineer.
Voor hen was het een grote verandering. Zij
moesten hun vertrouwde ICT omgeving
loslaten en meer en meer gaan functioneren
in de voor hen tot dan toe onbekendere
wereld van de business. De ICT omgeving
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Interview Stèphan Knook (Goudse) en Huub Offerman (Qquest)
was gestructureerd en heel zwart/wit. De business
omgeving was in hun ogen veel chaotischer en een
beetje fuzzy. Daarom is de hele groep Business
Informatie Analisten op een training Professioneel
Samenwerken gegaan. Deze training besteedde niet
alleen veel aandacht aan de nieuwe situatie bij De
Goudse, maar juist ook aan de individuele behoeften van
de verschillende Business Informatie Analisten.
Voorafgaand aan de training sprak de trainer met alle
Business Informatie Analisten over wat zij uit de cursus
wilden halen en wat zij dachten nodig te hebben. De
resultaten hiervan bepaalden het programma en de
inhoud van de training.
Ik vraag aan Stèphan wat er na de training in zijn
communicatie met zijn klanten is veranderd. “Natuurlijk
heb je veel van de dingen die je tijdens zo’n training leert
wel eens eerder gehoord”, antwoordt hij. “Het is meer dat
je daar weer eens goed bewust van wordt gemaakt. Ik
ben zelf bijvoorbeeld mijn gesprekken beter gaan
voorbereiden. Ik vraag af en toe een collega hoe hij iets
zou aanpakken. Dat deden we voorheen minder.”

bezig is. Dat dwingt hem om in het proces te denken. De
klant vertelt welke stappen hij in het proces neemt en
welke informatie hij daarbij nodig heeft. Vaak ontdekken
we dan dat de oplossing van het probleem heel ergens
anders zit dan de klant eerst dacht.”

“Het is ook niet zo dat alleen wij minder in oplossingen
en systemen moeten denken”, vervolgt hij. “Dat geldt ook
voor onze klanten. Ook zij kwamen vaak met een
complete systeemaanpassing. Je zou dus kunnen
zeggen dat we onze stakeholders ook een beetje moeten
opvoeden, maar dan zonder hen tegen de haren in te
strijken.” Ik wil van hem weten hoe hij dat doet. Stèphan
doet voor dat hij vanuit de oplossing die de klant
aandraagt het gesprek terugvoert naar het probleem dat
de klant wil oplossen. “Het voordeel is dat als een klant
met een oplossing komt, hij er al vaak heel goed over
heeft nagedacht. Je kunt het ook vanuit die kant
benaderen.”
“Ik vraag altijd naar wie er pijn heeft”, vult Huub hem aan.
“Als een gebruiker bijvoorbeeld vraagt om een
premiepercentage op een scherm te tonen, vraag ik wie
er last van heeft dat dat percentage er niet op staat. Dan
vertelt de gebruiker mij bijvoorbeeld dat hij vaak uren
moet zoeken om dat premiepercentage te achterhalen. Ik
wil dan weten waar hij mee bezig is als hij zo lang moet
zoeken. En dan zijn we bij het proces. Niet dat het
proces op zich het doel is. Het is meer dat je door naar
het proces te gaan het denken in oplossingen kunt
omvormen naar de vraag wat nu werkelijk het probleem
is.”
“Ik vraag dan meestal aan mijn klant”: vervolgt hij “om uit
te leggen zonder het systeem aan te raken waar hij mee

Complexe problemen
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Resultaten

Huub en Stèphan ervaren in de praktijk dat de aanpak
werkt. Huub vertelt over de enthousiaste reacties die ze
onlangs van de leverancier kregen toen ze in een sessie
de requirements presenteerden. “Het helpt enorm dat we
niet meer alleen een oplossing krijgen aangereikt, maar
dat we ook begrijpen waar het om gaat.” Stèphan merkt
ook dat de business meer het gevoel krijgt dat er echt
naar hen wordt geluisterd.
“Onze boodschap is eigenlijk drieledig”, benadrukt Huub
nogmaals. “Eén: een goede elicitatiemethodiek; twee:
goede elicitatieskills en drie: borging. Borging zien wij als
het goed onderhouden van de skills, maar bovenal ook
als management support.”

Ik vraag hen wat ze van de andere presentaties op het
Dream Event vonden. Zo komen we op het onderscheid
dat Chris Rupp in haar presentatie maakte tussen
moeilijke en complexe vraagstukken. Een berekening
kan een moeilijk vraagstuk zijn. Het is lastig om te
bedenken in welke stappen je de berekening moet
uitvoeren, maar er is uiteindelijk een logische oplossing.
Bij een complex vraagstuk heb je te maken met een
onvoorspelbare, vaak menselijke, factor. “Dat
onderscheid was voor mij wel een eyeopener”, vertelt
Huub. Bij Rijkswaterstaat heeft hij gewerkt aan een
systeem dat met de matrixborden boven de weg het
gedrag van automobilisten zou moeten sturen. “Dat was
een complex probleem”, zegt hij met de kennis van nu.
“Als we dat toen hadden geweten, waren we er niet aan
begonnen. Automobilisten laten zich namelijk niet
gemakkelijk sturen.”
Ik vraag Stèphan of De Goudse complexe problemen
kent. Na een korte aarzeling antwoordt hij: “Ik had eerst
willen zeggen dat we geen complexe problemen kennen,
maar dat is niet helemaal juist. We hebben bij De
Goudse vaak moeilijke systemen – ingewikkelde
premieberekeningen en zo – en soms ook wel eens
complexe processen. Denk bijvoorbeeld aan de
processen voor het voorkomen van fraude.”
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Ontdekken

Net gezien
De lol van (ver)dwalen is om onverwacht een prachtige plek te
ontdekken. En mocht je zelf moeite hebben om zo’n plek te vinden, dan
zijn er gelukkig altijd mensen die je de goede richting willen wijzen. Dat
is wat wij met deze rubriek willen doen. Hier zetten we de wegwijzers
neer om jullie de plekjes op internet te laten ontdekken waar het goed
toeven is voor de requirements engineer. Deze keer richten we ons op
elicitatie, de plek die we ook al met het Dream-event bezocht hebben.
Heb je zelf nog mooie plaatsen bezocht die je wilt delen? Laat het ons
weten: dreamagazine@dreamevent.nl.
door Johan Oldenziel

Nederland

Ik heb Mirjam van den Berg leren kennen op een avond
georganiseerd door het Requirements Kenniscentrum
en zij is met haar bedrijf (bridgingminds.nl) heel actief in
het communiceren over elicitatie. Op haar website geeft
een eerste inleiding en nuttige tips. Lees vooral de tab
'Gratis tips'.

ook deel 2 (het interview) en deel 3, waarin hij zich richt
op het eliciteren van groepen. Er staan trouwens meer
interessante blogs over onderwerpen als agile en nonfunctional requirements op www.imfacts.nl.
Verenigde Staten

Als we naar het buitenland gaan, richten we ons
voornamelijk op de VS. Op Wikipedia geeft het lemma
In een wat ouder artikel 1 geven Hans van Vliet en Sjaak requirements eliciation 3 een goede start.
Brinkkemper een wel heel compleet overzicht over wat
elicitatie is en wat er allemaal bij komt kijken. Hierin is
Ga je naar elicitation op YouTube zoeken, dan kom je
goed te zien dat we verder geëvolueerd zijn. Etnografie terecht bij curieuze WW II propagandafilmpjes4 over hoe
ben ik nog niet tegengekomen bij requirements elicitatie. de vijand te ondervragen. Ja, dat is ook een vorm van
elicitatie. . .
Het blog 2 van Emiel Neefjes is een leerzame en
herkenbare opsomming van waar je allemaal aan kunt SoftwareManiac LSM geeft een totaal overzicht5 van wat
denken bij elicitatie. In deel 1 begint Emiel met stappen vereisten zijn aan requirements en hoe je ze kunt
die je al voor het interview kunt maken. En lees natuurlijk verzamelen.
1 http://www.cs.vu.nl/~hans/publications/y2002/reqs

eng.pdf

2 http://imfacts.nl/eliciteren-voor-dummies-deel-1 -de-

basis/

3 http://en.wikipedia.org/wiki/Requirements_elicitatio

n

4 https://www.youtube.com/watch?v=EO9vaVqhr38
5 https://www.youtube.com/watch?v=DVnqubzQqPk
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Lisa Phillips heeft een serie van video’s6 over
requirements elicitatie, waarin ze ook aansluit bij
BABOK, de gids voor Business Analyse.
Phase 2 is een bedrijf uit de VS die van alles doen in IT –
veel verhalen over Drupal. Hun medewerker Jordan
Hirsch heeft een mooie lijst7 gemaakt waar je allemaal
aan moet denken – en weet zeker dat je altijd iets gemist
https://www.youtube.com/watch?v=K0Hv7Xz7Hac
7http://www.phase2technology.com/blog/what-theheck-are-we-building-1 0-steps-to-successfulrequirements-gathering
8http://blogs.atlassian.com/201 3/07/agilerequirements-documentation-a-guide/
9http://www.mindtheproduct.com/201 3/07/using-thekano-model-to-prioritize-product-development
10http://www.mindtheproduct.com/201 4/03/productbacklog-runs/
11http://www.debonogroup.com/six_thinking_hats.ph
p
6

zult hebben. Een mooie lijst aandachtspunten die wat
minder in de tekstboeken staan.
Atlassian is de leverancier van Jira. Oorspronkelijk een
tool om bugs in te registreren en af te handelen. Door
Jira te koppelen met Greenhopper, kun je Jira inzetten bij
Agile ontwikkelmethoden. Je kunt Jira gebruiken om
sprints en releases te managen en de status van je
project via burndown grafieken in te zien. En ze bloggen 8
over requirements elicitatie. Het blog is wel heel erg op
de tool gericht, maar ik vind expliciet benoemen wat je nu
niet gaat doen een eye-opener.
Op het DREAM event werd ook ruim aandacht besteed
aan het Kano-model om requirements te groeperen. Niet
alleen in de presentatie van Chris Rupp, maar ook in die
van Jan Legtenberg. Mind The Product is een
internationale product community die ook schrijft over ITrelevante zaken. Bijvoorbeeld een goed overzicht van het
Kano-model 9, maar ook over agile werken 1 0. Dit laatste
artikel gaat over een te kleine backlog en wat je daaraan
kunt doen.
Een andere methode om requirements te verzamelen en
beoordelen is de 6-hoeden methode 11 van DeBono. Elk
lid van het team kiest een van de zes rollen en van
daaruit worden kansen en bedreigingen voor het project
gezocht en beoordeeld.
Kortom genoeg te vinden en te lezen.
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Mirjam mag ik je wat vragen?

Mirjam mag ik je wat vragen?
Vroeger beantwoordde Mona in de Story de vragen van lezers. Vragen
over over eenvoudige praktische problemen “Lieve Mona, hoe krijg ik
vetvlekken uit mijn witte blouse?” en vragen over moeilijke keuzes en
beslissingen “Lieve Mona, mijn man tennist met mijn beste vriendin ...”.
In navolging van Mona laat het DREAMagazine een deskundige de
vragen van haar lezers beantwoorden. Deze keer kruipt Mirjam van den
Berg in de huid van Mona. Zij beantwoordt vragen van lezers over
Requirements Engineering en communicatieve vaardigheden.

door Mirjam van den Berg

Beste Mirjam,
In jouw workshop op het DREAM event heb je aandacht
besteed aan het omgaan met belemmeringen bij het
uitvragen van stakeholders. Daarbij gebruikte je het
beeld van vlooien die je moet trainen. Kun je nog eens
uitleggen hoe dat beeld in elkaar zit en vertellen hoe jij
zelf je vlooien getraind hebt?
Met vriendelijke groet,
Dragoslav Sikanja

en oefening wel weer tot grote hoogte springen. Als wij al
onze deksels op het gebied van kennis, kunde en
overtuigingen verwijderen dan halen we niet alleen méér
informatie uit gesprekken met stakeholders, maar ook
nog eens informatie die minder ruimte laat voor
aannames.

Beste Dragoslav,
In mijn trainingen adviseer ik
Tijdens het DEAMevent heb ik inderdaad het verhaal
deelnemers altijd om zich de komende
verteld van vlooien in een potje die bij het springen
gesprekken eerst te focussen op het
worden belemmerd door een deksel en daardoor steeds
keihard hun hoofd stoten. Tot ze na zo’n 2 dagen zichzelf
bewust toepassen van slechts één
voor altijd geconditioneerd hebben om lager te springen,
gesprektechniek of -model en pas een
ook al heb je de deksel verwijderd. Nu is het zo dat ook
wij mensen vaak keer op keer ons hoofd stoten tijdens
volgende te kiezen als ze de vorige écht
het uitvragen van stakeholders. Met open ogen trappen
onder de knie hebben.
we in aannames, praten we meteen over oplossingen,
vergeten we de werkelijke behoefte te achterhalen,
springen we met de stakeholder van de hak op de tak
mee of zorgen we met onze vragen voor irritatie. Echter,
in tegenstelling tot vlooien kunnen wij mensen na training Hoe ik nu mijn eigen deksels heb verwijderd? Eén voor
één en door te doen! Door te ervaren in de praktijk dat
een techniek of model ook echt werkt. Kennis opdoen is
niet zo moeilijk, kennis blijvend en bewust toepassen
des te meer. In mijn trainingen adviseer ik deelnemers
dan ook altijd om zich de komende gesprekken eerst te
focussen op het bewust toepassen van slechts één
gesprektechniek of -model en pas een volgende te
kiezen als ze de vorige écht onder de knie hebben. Zo
zorg je voor focus, regelmatige herhaling en positieve
ervaringen. En dit zorgt er weer voor dat de techniek ook
écht beklijft. En externe druk in de vorm van bijv.
periodieke coachingsgesprekken helpt natuurlijk ook om
nieuwe vaardigheden ook echt in de praktijk te gaan
toepassen en niet in de waan van de dag verloren te
laten gaan.
Groeten, Mirjam
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Mirjam van den Berg
Mirjam van den Berg studeerde Algemene

Economie. Na haar studie
trad ze in dienst bij een klein software bedrijf. Ze begon daar als
Business Analist. Later reisde zij voor hetzelfde bedrijf als Presales veel
naar Turkije, Israël en Tsjechië. Ze bepaalde met de klant hoe het
systeem op zijn of haar specifieke wensen moest worden aangepast.
Vervolgens zette zij de testafdeling op. “Dan ervaar je de requirements
van de andere kant. Als je geen goede requirements hebt, kun je ook
geen goede testgevallen maken.” Daarna ging ze werken bij een
consultancy bureau en richtte ze voor een klant het requirementsproces
binnen een Prince2-omgeving in. Gedurende die periode werd het haar
steeds duidelijker dat je wel een goed proces en goede templates kon
hebben, maar dat je er zonder de juiste soft skills nog niet bent. Als
Lead Consultant Requirements is zij zich toen gaan richten op het
trainen van soft skills voor requirement engineers in de ICT.
In 2011 richtte zij haar eigen bedrijf Bridging Minds op. “Mijn kracht is dat ik het zelf gedaan heb. Ik weet
waarover ik praat. Er zijn wel anderen die trainingen in Soft Skills geven, maar er zijn er geen die net als ik uit
de praktijk komen. Ik weet als iemand iets vertelt ook uit eigen ervaring waar hij of zij het over heeft.” Mirjam is
trainer en coach. Ze kan een workshop geven, maar het werkt beter om met een heel team een programma
met intervisie te volgen. Voordeel daarvan is dat er meer focus is: vreemde ogen dwingen om na de training
ook echt met de kennis aan de slag te gaan. Bovendien kost gedragsverandering tijd.
Beste Mirjam,
Ik heb steeds weer dezelfde discussie met mijn baas. Hij
vindt, dat ik pas ingezet kan worden bij een klant, als ik
goed thuis ben op het werkterrein van die klant. In mijn
ogen loop ik hierdoor passende opdrachten mis, omdat
volgens mij een goede, praktische kennis van technieken
voor requirements engineering voldoende is. Hoe
overtuig ik mijn baas ervan, dat ik zonder materiekennis
naar een klant mag, om requirements te achterhalen?
Met vriendelijke groet,
Andre van den Brink

Beste Andre,
Een heel herkenbare situatie. In veel aanvragen en
vacatures voor functies waarbij requirements moeten
worden opgesteld zie je dat diepgaande domein- of
productkennis een absolute MUST is voor de ideale
kandidaat. De gedachte hierachter is vaak ‘snelheid’,
omdat de kandidaat dan direct aan de slag kan. Echter
bij een kandidaat met diepgaande domeinkennis is de
kans op aannames, het al denken in oplossingen en
denken wat gebruikers ‘nodig hebben’ veel groter. En
dus de kans op goed doorvragen en goede requirements
kleiner. Ik ben het dan ook met je eens dat er bij de
selectie veel meer nadruk zou moeten liggen op goede
communicatieve vaardigheden en kennis van
analysetechnieken. Temeer omdat bijscholen in
materiekennis veel minder tijd kost dan bijscholen in
goede communicatieve vaardigheden. Lees ook eens
mijn artikel: Een MUST voor goede requirements:
domeinkennis of vaardigheden? Hierin heb ik mijn visie
op jouw vraag iets uitgebreider beschreven.
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De grootste uitdaging zit ‘m wat mij betreft niet zozeer in
het overtuigen van je baas, maar in het overtuigen van
de klant. Mijn advies is om samen met je baas te
onderzoeken wat hij (nog) nodig heeft om de argumenten
van de klant (zoals snelheid en inwerktijd) te pareren.
Heb je bijv. al referenties waaruit blijkt dat je je nieuwe
materiekennis snel eigen kunt maken?
Groeten, Mirjam

Heb je bijv. al referenties waaruit blijkt
dat je je nieuwe materiekennis snel
eigen kunt maken?
Hoi Mirjam,
Tijdens het DREAM event vertelde Chris Rupp over
onder andere onbewuste en onderbewuste kennis. Ik
denk dat wij als requirements engineers het verschil
kunnen maken als we in staat zijn zoveel mogelijk van
die kennis boven water te krijgen. Omdat dit niet de
kennis is die mensen in een interview als eerste melden,
ben je hiervoor volgens mij aangewezen op aanvullende
technieken. Ik ben benieuwd welke technieken jij graag
gebruikt of aanbeveelt voor het helder krijgen van deze
kennis?
Met vriendelijke groet,
Geertje Appel
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Mirjam mag ik je wat vragen
Hoihoi Geertje,
Je hebt helemaal gelijk. Voor het achterhalen van
requirements die mensen niet als eerste melden in een
interview heb je aanvullende technieken nodig. In een
interview vertellen de mensen je nl. vooral zaken als
nieuwe functies, handigheidjes en nieuwe
technologische snufjes die beslist niet mogen ontbreken
of problemen die ze met het huidige systeem ervaren en
graag opgelost zien. De zaken die voor hen ‘top of mind’
zijn.
Vooral het missen van onderbewuste requirements,
d.w.z. requirements die voor stakeholders zo
vanzelfsprekend zijn dat ze die vergeten te melden, kan
later bij de implementatie tot grote teleurstelling en
ontevredenheid leiden. Het is dus zaak om stakeholders
zich weer bewust te maken van deze requirements. Dit
kun je doen door een lijst te maken met de functionaliteit
van het huidige systeem. Vervolgens laat je stakeholders
aangeven hoe vaak ze er gebruik van maken en wat de
consequenties voor hen zouden zijn als het zou
ontbreken in het nieuwe systeem. Zo maak je niet alleen
impliciete requirements expliciet, maar krijg je ook inzicht
in overbodige functionaliteit. In mijn artikel: Requirements
achterhalen die stakeholders je niet 1 -2-3 zullen vertellen
ga ik hier nog iets dieper op in.

Vooral het missen van onderbewuste
requirements, d.w.z. requirements die
voor stakeholders zo vanzelfsprekend
zijn dat ze die vergeten te melden, kan
later bij de implementatie tot grote
teleurstelling en ontevredenheid leiden.
Onbewuste requirements zijn requirements waarvan
stakeholders zich niet bewust zijn dat ze die hebben,
bijvoorbeeld omdat ze de allernieuwste technologische
ontwikkelingen niet kennen. Ken jij die ontwikkelingen
wel dan kun je technieken inzetten om ze er kennis mee
te laten maken, zoals bijv. een filmpje tonen, een
demonstratie regelen of op bezoek gaan bij een ander
bedrijf. Draait het project om echte vernieuwing of
innovatie dan kun je het beste mensen uit diverse
disciplines bij elkaar brengen om ideeën te genereren,
vooronderstellingen te doorbreken, risico’s te
identificeren of onverwachte en verrassende combinaties
te bedenken. Hiervoor zijn vele technieken en varianten
te bedenken. De meeste mensen zijn inmiddels bekend
met het brainstormen via ‘geeltjes plakken’.
Experimenteer dus ook eens met een andere techniek of
variant, want hoe verrassender de werkvorm hoe groter
de kans op originele ideeën.
Groeten, Mirjam
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Use Case 3.0
Mensen onderscheiden zich van de meeste andere diersoorten doordat
ze gereedschappen zijn gaan gebruiken om hen te ondersteunen bij het
verrichten van specifieke taken. In de loop van de geschiedenis zijn die
gereedschappen steeds geavanceerder geworden. We zijn machines
gaan maken die complete taken van ons overnemen. Software
systemen zijn een bijzonder soort machines. Als we een software
systeem gebruiken bij het uitvoeren van een taak, leggen we een aantal
verantwoordelijkheden bij het systeem neer. We laten het systeem
acteren in onze wereld. Toestanden van onze wereld krijgen betekenis
voor het systeem en toestanden van het systeem krijgen betekenis in
onze wereld. Je kunt daardoor het systeem niet meer helemaal los zien
van de wereld waarin het acteert. Een fundamenteel probleem daarbij is
dat het systeem zich houdt aan logische wetten, terwijl de wereld waarin
het moet acteren zich niet aan formele regels lijkt te houden.

door Reinoud de Leve

Langs het kanaal bij mij achter is de weg voor een
gedeelte opgebroken. Bij de wegwerkzaamheden zijn
twee verkeerslichten 1 geplaatst. De doorgang is te smal
om twee auto’s elkaar te laten passeren. De verkeerslichten moeten er voor zorgen dat het verkeer uit beide
richtingen om beurten wordt doorgelaten. Daarmee
acteren de verkeerslichten in onze wereld. Zij hebben
een verantwoordelijkheid gekregen bij het regelen van
het verkeer.
Het zijn eenvoudige verkeerslichten met alleen een
groen en rood licht. Er is een systeem dat de lampen
aanstuurt. Als het systeem een signaal naar de rode
lamp stuurt, gaat deze branden. Stuurt het systeem
opnieuw een signaal naar de rode lamp dan gaat deze
weer uit. De groene lamp werkt op precies dezelfde
wijze. De rode lamp kent twee statussen: Aan en Uit. De
groene lamp kent ook twee statussen. Samen kennen ze
vier statussen.

Alle statussen zijn voor het systeem even plausibel, maar
binnen onze wereld heeft de status “Rood aan & Groen
aan” geen betekenis. Een automobilist weet als beide
lampen branden niet goed of hij moet stoppen of mag
doorrijden. De betekenis van de lampen is iets buiten het
systeem. Het is iets van onze wereld, maar het legt wel
beperkingen op aan de werking van het systeem. Wij
zullen bijvoorbeeld eisen dat het systeem de lampen
steeds in combinatie aanstuurt, zodat als de rode lamp
aan gaat, de groene lamp uit gaat en omgekeerd.

Use Cases nemen een wonderlijke
positie in tussen het beschrijven van
wat je met een systeem wilt bereiken en
hoe je dat met het systeem wilt
realiseren.
Het systeem stuurt niet één maar twee verkeerslichten
aan. Het moet er voor zorgen dat steeds maar één van
beide rijrichtingen een groen licht heeft. Daarnaast moet
het verkeer steeds de tijd krijgen om de rijbaan vrij te
maken voordat het verkeerslicht voor het verkeer in
tegengestelde richting op groen wordt gezet. We spreken
af dat de rijrichtingen om beurten 3 minuten lang een
groen licht krijgen en dat het verkeer steeds 1 minuut de
tijd krijgt om de rijbaan vrij te maken. Schematisch ziet
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het programma voor het systeem dat de verkeerslichten
aanstuurt er dan als volgt uit.

Tot zover heeft het systeem nog maar weinig interactie
met het verkeer dat het aanstuurt. Het systeem opereert
voornamelijk in zijn eigen wereldje. Een beetje autistisch
volgt het zijn eigen regeltjes. Als het volgens die regels
moet, laat het auto’s voor een rood licht wachten, terwijl
er helemaal geen verkeer uit de tegengestelde richting
komt. Het systeem regelt wel het verkeer, maar neemt
daar nog nauwelijks verantwoordelijkheid voor.
We zullen daarom het systeem uitbreiden met sensoren,
zodat het systeem kan reageren op het verkeer.
Voortaan geeft een naderende auto een signaal aan het
systeem dat hij de wegafzetting wil passeren. Als de
rijbaan vrij is, geeft het systeem een groen licht aan de
naderende auto. Als de rijbaan in gebruik is door verkeer
uit de tegengestelde richting, wacht het systeem met het
geven van het groene licht totdat de rijbaan weer vrij is.
We zouden het gedrag van het systeem kunnen
beschrijven met een use case. Use cases zijn het middel
om de interactie tussen een systeem en zijn actoren te
beschrijven. Onze use case zou bijvoorbeeld kunnen
heten: “Passeren van een wegafzetting”. Dat is immers
het doel van de naderende automobilist. De use case
begint als de auto de wegafzetting nadert en eindigt als
de auto de wegafzetting heeft gepasseerd. De eerste
stap zal iets kunnen zijn als:

het eerste gezicht lijkt dat een handige oplossing. In de
praktijk blijkt het echter helemaal geen goede strategie te
zijn. Er zijn vissers die halverwege de wegafzetting hun
auto aan de kant zetten om te gaan vissen. Ook wordt er
een enkele keer een auto met pech opgehaald door een
oplegger van de ANWB. Het tellen van het aantal auto’s,
leidt er daardoor toe dat het licht heel vaak onnodig op
rood blijft staan. Uiteindelijk werkt het nog het beste als
het systeem elke auto een minuut de tijd geeft om de
wegafzetting te passeren. Net als het systeem eerst ook
deed toen het nog geen sensoren had.
Wat geldt voor de laatste stap, geldt ook voor alle
De auto meldt dat hij de wegafzetting wil passeren.
tussenliggende stappen. We kunnen heel goed een
aantal stappen verzinnen waarmee het systeem de
Dat gebeurt - weten we - met een sensor. Dat hoeven
verkeerslichten zou kunnen bedienen. In de meeste
we nog niet te vermelden. De use case is immers
gevallen zijn deze stappen voor het systeem helemaal
oplossingsonafhankelijk. De laatste stap wordt
niet de meest efficiënte manier om het probleem aan te
waarschijnlijk iets als:
pakken. Er zijn voor het probleem van de verkeerslichten
verschillende scenario’s te verzinnen die allemaal
De auto meldt dat hij de wegafzetting heeft
hetzelfde resultaat hebben. De meeste verkeerslichten
gepasseerd.
die ik ken, staan standaard op rood en springen op groen
Het is echter maar de vraag of deze laatste stap voor het als een auto nadert. Het kan ook andersom. Het licht zou
ook standaard op groen kunnen staan en op rood
systeem wel nodig is. Het systeem kan namelijk
springen als er vanaf de tegengestelde richting verkeer
helemaal niet vaststellen of de auto uit de laatste stap
wel dezelfde is als de auto uit de eerste. Het enige wat nadert. Misschien is dat technisch wel een eenvoudigere
oplossing. Ik verwacht het niet, maar het zou kunnen.
het systeem zou kunnen vaststellen, is dat het aantal
Use cases leunen heel zwaar op scenario’s: een reeks
auto’s in beide stappen gelijk is. Als dat zo is, zou het
volgordelijke stappen. Use cases nemen daardoor een
systeem kunnen concluderen dat de rijbaan vrij is. Op
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wonderlijke positie in tussen het beschrijven van wat je
met een systeem wilt bereiken en hoe je dat met het
systeem wilt realiseren. De volgordelijkheid van de
stappen is meer een onderdeel van de oplossing dan
van het probleem zelf. Bijna iedereen die met use cases
werkt, is weleens in de val gelopen dat hij de scenario’s
veel te gedetailleerd beschreef. Dat is geen zwakte van
de analist, maar een zwakte van de methode. De
methode verleidt ons daartoe. Je beschrijft het systeem
alsof het er al is. Je probeert de interactie tussen de
actoren en het systeem zo kloppend mogelijk te
beschrijven. Daarvoor moet je haast wel premature
aannames doen over de werking van het systeem. Veel
analisten richten zich zo sterk op het beschrijven van de
interactie tussen de actor(en) en het systeem, dat ze
lijken te vergeten dat het systeem meer doet dan
communiceren met actoren. Het systeem heeft een
verantwoordelijkheid bij het uitvoeren van een taak.
Daaruit vloeien activiteiten voort die niet allemaal direct
zichtbaar hoeven te zijn in de interactie tussen het
systeem en zijn actoren.
Je kunt mensen opnieuw opvoeden, nogmaals vertellen
hoe je wel en hoe je niet use cases moet schrijven en
hopen dat ze de fouten niet meer zullen maken, of je
kunt hen een alternatief bieden. Essential use cases is
zo’n alternatief. Essential use cases bouwen voort op het
oorspronkelijke idee achter use cases. Er is dan ook een
grote verwantschap tussen beide benaderingen. Het
belangrijkste verschil tussen traditionele use cases en
essential use cases is, dat traditionele use cases uitgaan
van “stimulus response” en essential use cases van
“responsibility”. In de essential use case schrijven we
niet op hoe de actor communiceert met het systeem over
het uitvoeren van een specifieke taak, maar wat de
verantwoordelijkheden (responsibilities) zijn van de
actor(en) en het systeem bij het uitvoeren van de taak.
Rebecca Wirfs-Brock voerde een template in voor het
schrijven van use cases met twee kolommen: één voor
de gebruiker en één voor het systeem. Deze template is
minder populair dan de template waarin we de acties van
de gebruiker en het systeem als elkaar opvolgende
stappen onder elkaar zetten in een genummerde lijst,
maar leent zich bijzonder goed voor essential use cases.
Bij essential use cases plaatsen we de
verantwoordelijkheden van de gebruiker in de kolom van
de actor en de verantwoordelijkheden van het systeem in
Reinoud de Leve
Reinoud de Leve is senior
requirements engineer bij
Atos. Hij heeft al meer dan
1 5 jaar ervaring met onder
andere het gebruik van use
cases. Hij werkte voor een
groot aantal bedrijven met name binnen de
financiele sector. Reinoud is redacteur van het
DREAMagazine.
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de kolom van het systeem. We hoeven daarbij nog niet
over volgordelijkheid na te denken.

Een essential use case past beter in een Agile werkwijze
dan een traditionele use case. Hij beschrijft een taak die
de actoren met het systeem willen realiseren. De taak
heeft een concreet doel dat waarde heeft voor de
actoren. De essential use case beschrijft welke
verantwoordelijkheden de stakeholders bij het systeem
willen neerleggen en welke bij de actor(en) en bevat
geen premature keuzes over hoe het systeem die
verantwoordelijkheden gaat realiseren. Daarmee is de
essential use case een uitstekend startpunt voor de
refinement sessies. De ontwikkelaars zullen in ons
voorbeeld van de Product Owner willen weten hoe het
systeem kan vaststellen of er verkeer uit de
tegengestelde richting komt. De Product Owner moet
deze requirement nu zo verwoorden dat die gebruik
maakt van verschijnselen uit zijn eigen wereld die het
systeem ook kan waarnemen.
Sommige mensen zullen tegenwerpen dat er in onze
wereld nu eenmaal dingen zijn die in een bepaalde
volgorde moeten gebeuren. Dat is misschien in een
enkel geval waar. In de meeste gevallen ervaren we
volgordelijkheid als noodzakelijk, omdat we het nooit
anders hebben gedaan. We moeten ook niet vergeten
dat systemen andere mogelijkheden en beperkingen
hebben dan mensen. De volgordelijkheid die voor ons
noodzakelijk is, is voor het systeem mogelijk volledig
overbodig. Het systeem zou bijvoorbeeld dingen parallel
kunnen doen, die voor ons onmogelijk zijn. Bovendien,
als volgordelijkheid echt noodzakelijk is, dan vertaalt dat
zich naar een verantwoordelijkheid. Het is bijvoorbeeld
de verantwoordelijkheid van een systeem om het saldo
pas uit te betalen nadat het verzoek daartoe is
goedgekeurd.
Essential use cases is geen nieuw idee. Constantine en
Lockwood schreven erover in hun boek "Software for
use". Het is jammer dat het een beetje in de zijlijn is
gebleven. Het verdient beslist meer aandacht. Misschien
is het iets voor Use Case 3.0.
1 ) Michael Jackson: The real world
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Scrum

Taakverdeling tussen BA
en PO bij Scrum
De introductie van agile werken heeft ervoor gezorgd dat binnen
ontwikkelteams geen onderscheid meer wordt gemaakt in rollen. De
business analist die een rol had in een ontwikkelteam wordt daarmee in
een lastige positie geplaatst. Daarnaast wordt met de komst van Scrum
de product owner-rol geïntroduceerd. De product owner is
verantwoordelijk voor het geven van richting aan het product. De
vaardigheden die de product owner hierbij moet inzetten, overlappen
deels met de vaardigheden van de business analist.
door Jeroen Ike
De volgende vragen moet de business analist zien te
beantwoorden:
• Wat voor positie moet ik in het Scrum team innemen
zodat mijn kennis en ervaring als business analist
ten volle worden benut, en
• Welke activiteiten horen daar dan bij?

omdat ze domeinspecialist zijn. In het andere geval juist
vanwege hun rol in het oplossingsdomein. Zo kan de
overstap gemaakt zijn vanuit de rol van ontwikkelaar of
hebben ze een rol gespeeld bij het opstellen van
functioneel ontwerpen. Vaak noemt men dit een
informatie analist. Daarnaast is er ook de generiek
opgeleide business analist die naast de taal van de
Dit artikel beschrijft hoe de business analist en de
ontwikkelaar ook die van de business spreekt. Het is
product owner zich binnen het Scrum team kunnen
belangrijk om dit mee te nemen in de overweging zodat
positioneren. Dit is de basis voor het beschrijven van de optimaal gebruik wordt gemaakt van de kennis, ervaring
verantwoordelijkheden van beide rollen en de activiteiten en drijfveren van de business analist.
die daaruit voortvloeien. Het artikel houdt zoveel mogelijk
rekening met de Scrum principes. Daarom wordt gestart Patroon 1: Business analist als lid van
met een alternatief dat aan Scrum principes conformeert.
In de praktijk blijkt het niet altijd mogelijk om je volledig het Scrum team
Het eerste patroon is een veelvoorkomende vorm. De
aan de Scrum principes te houden. Ook voor die
situaties geeft het artikel een drietal taakverdelingen. De business analist is onderdeel van het ontwikkelteam,
alternatieven dienen daarmee als patroon om tot de best voor de naam daarentegen wordt in het team geen
onderscheid meer gemaakt. Hij is primair
passende taakverdeling te komen. Patronen die zijn
waargenomen in de praktijk en beschreven in literatuur verantwoordelijk voor het uitwerken van de user stories
hebben als input gediend. Echter, het is niet het doel om die door het Scrum team zijn geselecteerd. De product
owner staat als spin in het web tussen het ontwikkelteam
een volledig beeld te schetsen van alle mogelijke
en de business in.
taakverdelingen.
Welk type business analist?

Business analisten hebben uiteenlopende achtergronden
en posities binnen organisaties. Soms krijgen ze deze rol
Afkortingen

ST = Stakeholders
PO = Product owner
BA = Business analist
OT = Ontwikkelteam
SM = Scrum master
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Jeroen Ike

Devoteam.

is Business Analist/Requirements Consultant bij

In de afgelopen jaren heeft hij verschillende opdrachten uitgevoerd
binnen het ‘probleem-domein’, waarbij vooral requirements moesten
worden vastgesteld, maar ook binnen het ‘oplossing-domein’ waarbij het
ontwerpen van informatie systemen de nadruk had. De grootste periode
in zijn carrière heeft hij doorgebracht in de financiële sector, met een
uitstap naar Industry. Deze projecten waren klassiek waterval, Agile,
Scrum maar ook SINO (Scrum In Name Only). Bij al deze projecten
geniet hij van de interactie, de dynamiek en de momenten wanneer hij
procesverbeteringen voorstelt die het team beter laat presteren.
Voor Devoteam is Jeroen betrokken bij de ontwikkeling van DRA (Devoteam Requirements Approach). In dat
opzicht volgt hij de ontwikkelingen die spelen op Requirements Engineering vlak op de voet.
is dat een product owner die niet over de
benodigde kennis of ervaring van requirements beschikt,
Bij de meest gangbare vorm maakt de kan worden ondersteund door de business analist. De
business analist kan themes en epics opknippen in
business analist deel uit van het
kleinere eenheden, helpen bij afleiden van user stories
ontwikkelteam.
uit de productvisie en definiëren van acceptatiecriteria.
Het nadeel hangt af of de business analist zich thuis
voelt in het oplossingsdomein. De activiteiten van de
business analist focussen zich namelijk vooral op het
De product owner is verantwoordelijk voor
communicatie met business stakeholders en ontwikkelen bieden van juiste oplossingen voor user stories.
van een productvisie. Daarnaast maakt hij de vertaling
naar user stories voor het ontwikkelteam. Hij prioriteert Patroon 2: Business analist als
de user stories en stelt daarvoor acceptatiecriteria op.
product owner
Ook doet hij marktanalyse, concurrentie-analyse en
bepaalt hij de toegevoegde waarde van het product voor Het tweede patroon komt regelmatig voor bij organisaties
die net de transitie naar Scrum hebben doorgemaakt.
de organisatie.
Wanneer er geen geschikte product owner beschikbaar
is, kan deze rol door een business analist worden
De business analist werkt user stories uit met het
ingevuld.
ontwikkelteam. Dit betekent het inschatten van user
stories, analyseren van user scenario’s, opstellen van
acceptatiecriteria of het maken van mock-ups en
wireframes. Ook data analyse hoort bij zijn taken.
Daarnaast kan het tijdens de uitvoer nodig zijn om
ondersteuning te bieden bij ontwikkel- of testactiviteiten,
zoals het specificeren van testgevallen. In dit patroon
past de informatie analist daarom het beste.
Het voordeel

is verantwoordelijk voor de
strategische richting van het product, de vertaling in een
productvisie en toelichting aan het ontwikkelteam.
Daarmee zorgt de business analist dat het product aan
de organisatie doelstellingen bijdraagt en zorgt voor ROI.
Daarnaast vertaalt hij de needs van stakeholders naar
geprioriteerde user stories voor het ontwikkelteam.
Verder stelt hij acceptatiecriteria op en geeft hij antwoord
op inhoudelijke vragen van het ontwikkelteam.
De business analist
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Het grote verschil met patroon 1 is dat de business
analist niet medeverantwoordelijk is voor de realisatie
van user stories. Dit patroon vereist daarom het type
business analist dat generiek is opgeleid of vanuit het
domein is doorgestroomd. Een vereiste is dat hij over
voldoende domein- en marktkennis beschikt om
inhoudelijke richting te geven aan de
productontwikkeling. Daarnaast vereist dit een business
analist dat besluiten durft te nemen welke mogelijk
politiek gevoelig zijn en wellicht tegen het karakter
ingaan van een analist die puristisch is ingesteld.
is dat een business analist in staat is de
‘vraag achter de vraag’ te achterhalen. Hij weet welke
oplossing nodig is om de doelen van de stakeholders te
bereiken. Een nadeel kan zijn dat de business analist
mogelijk te veel zijn rol als analist inneemt. Hij wordt
mogelijk gedwongen besluiten te nemen waar hij zich als
business analist niet in kan vinden.
Het voordeel

Omdat de product owner verantwoordelijk is voor
acceptatie, moet de business analist de acceptatiecriteria
begrijpen en communiceren met het ontwikkelteam. Na
iedere iteratie zijn er nog meer mogelijkheden voor de
business analist om de product owner te ondersteunen.
Denk aan het toelichten van de functionaliteit aan de
business stakeholders of analyseren van business en
technische impact van wijzigingen. In dit patroon past de
generiek opgeleide business analist, of de
domeinspecialist het beste.
Patroon 3: Business analist als
ondersteuner

Deze verdeling komt bij organisaties voor waar de Scrum
implementatie nog gaande is of kortgeleden is
De kans is daarom groot dat de product
In het derde patroon is tegen de Scrum principes in de uitgevoerd.
owner
moet
worden ondersteund met het analyseren van
business analist geen onderdeel van het ontwikkelteam. de stakeholder
needs of formulering in bruikbare user
Hij ondersteunt de product owner wanneer een gebrek stories.
aan kennis of beschikbaarheid van de product owner een
rol speelt.
Het voordeel van deze verdeling is dat het project
voortgang kan maken. Terwijl de business analist user
De product owner is eindverantwoordelijk voor het
stories opstelt kan de product owner zijn kennis en
realiseren van ROI. Hij zet zijn domeinkennis in om te
ervaring hierover opdoen. Daarnaast kan de business
begrijpen welke richting de stakeholders op willen.
analist zijn analytische vaardigheden goed inzetten. Het
Daarnaast vertaalt hij deze richting naar een product
nadeel van dit patroon is de inefficiëntie. De business
visie. Omdat de product owner te weinig tijd of kennis
analist moet ten eerste vaker voor afstemming zorgen
van het opstellen van user stories heeft, delegeert hij
de product owner en ten tweede gaat er informatie
deze activiteiten naar de business analist. Prioriteren van met
verloren
omdat hij niet in het ontwikkelteam zit.
user stories en acceptatie van het product increment
wordt wel door de product owner gedaan.
zet zijn analytische
vaardigheden in om te zorgen dat hij de needs van de
stakeholders goed begrijpt. Daarnaast is de business
analist verantwoordelijk voor het uitwerken van user
stories tot ze ‘ready’ zijn, bruikbaar voor het
ontwikkelteam. Prioriteiten van de user stories moeten
nog wel worden afgestemd met de product owner.
De business analist
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Patroon 4: Business analist als
‘linkingpin’

Het patroon biedt twee teams. Het customer team met
daarin de vertegenwoordiging van de business
stakeholders, de product owner en de business analist.
In het tweede team – het Scrum team – bevinden zich
het ontwikkelteam, de scrum master en ook hier de
business analist.
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is binnen deze samenstelling de
spin in het web. Als linking-pin tussen het Scrum team en
het Customer team. Hij zorgt dat het ontwikkelteam met
de juiste dingen bezig is en de product owner en
business stakeholders zijn geïnformeerd over de
voortgang. De middelen die hij kan inzetten zijn het
tonen van product demo’s, mock-up’s of prototypes van
de software. Daarnaast leidt hij user stories af van
business eisen en wensen. Daarnaast is de business
analist verantwoordelijk voor backlog beheer en
communicatie met het ontwikkelteam.
De business analist

analist van het juiste type is, aangezien hij zich
voornamelijk in het oplossingsdomein bevindt.
Organisaties die bezig zijn met hun transitie naar Scrum
komen snel op patronen 2 en 3 en 4 uit. Bij die patronen
verzorgt de business analist de rol van product owner, of
ondersteunt hij deze. Het laatste patroon komen we in de
praktijk niet heel vaak tegen, maar kan helpen bij de
overgang naar een volledige adaptatie van Agile waarbij
met een echte product owner wordt gewerkt. Kennis van
het betreffende domein door de business analist is
daarbij een kritische succesfactor. Voor alle patronen
geldt dat het juiste mandaat voor de product owner moet
worden georganiseerd, hij moet inhoudelijke besluiten
nemen op het juiste moment.

Organisaties die bezig zijn met hun
transitie naar Scrum komen snel op
patronen uit, waarbij de business analist
de rol vervult van product owner, of
deze ondersteunt.

Dit patroon vereist een type business analist die goed op
de hoogte is van de business problematiek. Daarnaast
moet hij inzicht hebben in het oplossingsdomein en moet Referenties
in staat zijn om hierover te communiceren met het
1 State of the discussion: Requirements Engineering
ontwikkelteam.
and Product Owner in Scrum (re-magazine.ireb.org)
2 Business Analysts in Scrum (romanpichler.com)
De product owner is primair verantwoordelijk voor
communicatie met stakeholders,
stakeholdermanagement en het achterhalen en
beschrijven van de productstrategie. Daarnaast
communiceert de product owner met de business analist
over de prioriteit van user stories en acceptatiecriteria.
Hij wordt daarmee de acceptant van product
incrementen.
van dit patroon is dat de business
analist de product owner en business stakeholders kan
ondersteunen bij het formuleren van het business
probleem en opstellen van de productvisie. Dit patroon
kan organisaties helpen om zich aan Scrum aan te
passen. Zolang de business geen passende product
owner voor het Scrum team heeft, kan deze vorm zorgen
dat taken evenredig worden verdeeld tussen de product
owner en business analist. Het nadeel is dat de business
analist sterk afhankelijk is van de product owner. Er is
veel extra afstemming nodig tussen de product owner en
business analist waardoor er kans op vertraging
aanwezig is. Daarnaast wordt de business analist extra
belast met activiteiten die eigenlijk de product owner
toebehoren.
Het voordeel

Conclusie

De meest gangbare vorm is patroon 1 , hierbij is de
business analist onderdeel van het ontwikkelteam.
Hierbij moet de organisatie bedenken of de business
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NS |

Hoofdsponsor

Bij NS brengen we mensen in beweging. Dat doen we al 1 75
jaar. Maar onze wereld is groter dan treinen. Want we zorgen
ook voor een comfortabele, veilige reis en prettige stations.
We doen alles zodat jij ieder moment van je reistijd efficiënt
kunt besteden. Daarom kun je onderweg nog even ontbijten,
lekker uitrusten of een meeting voorbereiden. En krijg je via
de Reisplanner-app of informatieborden altijd de juiste
informatie over je aansluiting, overstap en volgende
bestemming. www.ns.nl

Atos |

Facilitator

Atos SE (Societas Europaea) is een internationale ITdienstverlener met een jaaromzet van 8,8 miljard euro. Het
bedrijf biedt werk aan 77.000 collega’s in 47 landen.
Wereldwijd levert Atos aan klanten IT-services in drie
domeinen: Consulting & Technology Services,
systeemintegratie, Managed Services & BPO en
transactiediensten via het bedrijfsonderdeel Worldline. Met
haar diepgaande technologische expertise en kennis van
industriële sectoren ondersteunt zij klanten in de volgende
marktsectoren: Manufacturing, Retail en Services, Overheid,
Gezondheidszorg en Transport, Financiële Dienstverlening,
Telecom, Media en Nutsvoorzieningen. www.atos.net
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