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Introductie Marcel + Qquest 

• Informatica TU Delft 

• Bedrijfskunde HSA + VU 

• IT combineren met bedrijfskunde   

• Qquest sinds 2008 als acceptatietester 

 

• 10 jaar actief op snijvlak business en IT 

– Requirements engineering 

– Testen 

• Consultancy en detachering 

 

 

• Sinds 2010 in opdracht bij CB 

• Agile tester in diverse scrum teams 
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Introductie John + CB 

• Bedrijfskundige Informatica Hogeschool van Utrecht 

• CB sinds 2010 als Informatie Architect 

• 20 jaar actief binnen IT 

 

• Logistiek dienstverlener 

• Actief in Media, Fashion en Healthcare 

• Dienstverlening 

– Logistieke diensten 

– E-commerce logistiek 

– Digitale distributie 

– Informatie- en communicatiediensten 

– Facturatie en debiteurenbeheer 
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Over CB-IT 

• IT landschap 

– Mix van (zelf ontwikkeld) maatwerk en standaard software 

 

• Afdeling IT 

– Applicatie Services 

– Technische infrastructuur 

– Information Services 

– Systeem Ontwikkeling 

• 7 scrum teams 

 

• Proces 

– Vooronderzoek 

– Uitvoering in Scrumteam 

• Ontwerp 

• Realisatie 

• Test  
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Wie heeft het meegemaakt? 

Software Development Team 

De requirements 

zijn  

te gedetailleerd 

uitgewerkt! 

De requirements 

zijn  

onvoldoende 

uitgewerkt! 

 
 

Wie heeft zojuist twee keer zijn hand opgestoken? 
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Aanleiding 

 

 

 

 

 

 

 

• Trigger: 

– Team 2 vroeg daar niet om 

– Sterker nog, wil dat ook juist niet… 

 

• Wij stelden onszelf de volgende vragen: 

– Wat is beter? Meer of minder detail door de analist? 

– Is een standaard detailniveau te onderkennen? 

– Waardoor ontstaan die verschillen tussen de teams? 

 

Team 3 Team 1 Team 2 

Project 1 

• …… 

•…. 

•…. 

•… 

• …… 

•…. 

•…. 

•… 

 

Project 3 

• …… 

• …… 
Project 7 

• …… 

•…. 

• …… 

•…. 

Project 8 

• …… 

• …… 

Project 8 

• …… 

•…. 

•…. 

•… 

• …… 

•…. 

•…. 

•… 

 

Project 2 

• …… 

•…. 

•…. 

• …… 

•…. 

•…. 

Project 4 

• …… 

•…. 

•…. 

•… 

• …… 

•…. 

•…. 

•… 
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Situatie 

• Constatering 

– Verschil in verwachting detailniveau user stories tussen teams 

Hoe komt dat? 

Kunnen we de gewenste / juiste detailniveau bepalen? 

 

• Hoe wordt het detailniveau nu bepaald? 

– ‘Just enough, just in time’ 

– ‘Als risico aanvaardbaar is: stoppen’ 

– Wanneer het team het werk accepteert (Definition of Ready) 

Blijft nog weinig tastbaar 

Analist moet inschatting maken 

 

• Idee 

– We maken een model om het gewenste / juiste detailniveau te voorspellen 
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Tot standkoming van het model 

Model schets 
Inventarisatie 

& analyse 

Opstellen 
formule 

Toetsing 
formule 
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Model schets 

Formule 

Teamfactoren 

 
• Functionele skills 

• Technische skills 

• Grondhouding 

Projectfactoren 

 
• Grootte 

• Complexiteit 

• Risico 

Combinatiefactoren 
 

• Functionele domeinkennis 

• Technische domeinkennis 

Gewenste detailniveau 
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Inventarisatie op basis van historische projecten 

• Het scoren van historische projecten op 

– Teamfactoren 

– Projectfactoren  

– Combinatiefactoren 

 

• Bepalen detailniveau van de user stories 

 

• Evaluatie van de uitvoering 

Niveaus detaillering 

• Behoefte (WAT) 

• Behoefte + richting FO 

• FO 

• FO + richting TO 

• Aansluiting vaak gemist doordat team 

meer sturing verwachtte 

• Lange pokersessies 

• IA teruggestuurd met huiswerk 

• US niet voldoen aan 'Definition of 

Ready' volgens team 

• Frustrerend voor team en IA 

• Rol van business expert was goed 

ingevuld, hierdoor werd de gap tussen 

grondhouding en karakteristiek van US 

niet gevoeld 

• Uitvoering "met zijn allen" IT + Business 

• Soms rework door team 

• Soms breder trekken door team 
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Inventarisatie op basis van historische projecten 
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Consequenties bij onjuist detailniveau 

• Te weinig detail 

– Onzekerheid(smarge) bij pokeren 

– Teamleden zijn afhankelijk van uitzoekwerk tijdens sprint 

– Rework tijdens sprint of incidenten 

– Vertraging / uitstel 

– Lager verwachtingsmanagement naar product owner mogelijk 

– Ontwikkelaars, testers en analist vormen geen team 

 

• Te veel detail 

– Klakkeloze acceptatie 

– Rework / verwerping 

 

 Verminderde efficiëntie en effectiviteit  

 Frustratie bij zowel ontwikkelaars, testers als analist 
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Opstellen en toetsing formule 

Teamfactoren 
 

• Functionele skills 

• Technische skills 

• Grondhouding 

Projectfactoren 
 

• Grootte 

• Complexiteit 

• Risico 

Combinatiefactoren 
 

• Functionele domeinkennis 

• Technische domeinkennis 

Gewenste detailniveau 

Formule Formule 

Formule Formule 

Formule 

Toetsen formule 

Uitkomst gewenst 

detailniveau  
 

 

Werkelijk 

detailniveau en 

evaluatie uitvoering 
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Toetsing formule 
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Model: Bepalen gewenst detailniveau user stories 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

0 1 2 3 4 

Teamfactoren 

P
ro

jectfacto
ren

 

Behoefte  

(Wat) 

Behoefte +  

richting FO 

Functioneel  

ontwerp 

FO + 

Techn. richting 
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Toepassing van het model 

• Bij start van project 

• Gewenste detailniveau  tot op zeker niveau voorspelbaar, maakt ‘vliegende start’ mogelijk 
 

• Verfijning gedurende uitvoering 

• Gebruik consequenties als indicatoren 

• Optimaal detailniveau als gezamenlijk doel met team 
 

• Gebruik lessons learned om model te verfijnen 

 

 

 

sprints 

Gewenst 
detailniveau 

Teveel detail 
 

Te weinig detail 
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Conclusies 

• Is het gewenste detailniveau te voorspellen? 

– Ja… tot op zekere hoogte:  

• Er zijn andere factoren die ook een rol spelen 

• Verfijning tijdens uitvoering als finetuning 

 

• Wat is beter? Meer of minder detail door de analist? 

– Er is geen ‘beter’ 

– Om optimaal te kunnen presteren moet een team zich comfortabel voelen 

bij het detailniveau van de user stories. 

– Belangrijk is dat een analist zich bewust is van de verschillen tussen teams 
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Vragen en reacties 

Heeft u vragen of opmerkingen? 
 

U bent van harte uitgenodigd om contact met ons op te nemen: 

Marcel Steur m.steur@qquest.nl 

John Copier  j.copier@cb.nl 

mailto:m.steur@qquest.nl
mailto:j.copier@cb.nl

