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Voorwoord 
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hem graag bedanken. Prof. Dr. Rob Kusters wil ik graag bedanken voor de 
nodige kritische noten en opbouwende kritiek. Mijn kijk op het ontwikkelen van 
software is hierdoor voorgoed veranderd. 

Verder zou dit verslag nooit tot stand zijn gekomen zonder de feedback en de 
talloze gesprekken aan het einde van de dag met mijn bedrijfsbegeleider Geert 
Altena. Altijd wanneer daar behoefte aan was bestond de gelegenheid voor een 
gesprek. Deze gesprekken waren niet altijd gemakkelijk maar wel altijd nuttig. 
Mijn collega's en in het bijzonder mijn collega's van de afdeling OpenStore wil ik 
bedanken voor de positieve bijdrage die ze geleverd hebben aan het slagen van 
mijn afstudeeropdracht. 

Tot slot wil ik mijn echtgenote Christel en mijn kinderen Jorn en Tycho 
bedanken. Zonder hun onvoorwaardelijke steun en het begrip dat ze op hebben 
gebracht voor vele avonden en weekenden studeren, was deze studie nooit 
mogelijk geweest. 

Mierlo, januari 2006 
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Abstract 
This report describes an investigation which was conducted as final assignment 
for the master program at the TUE, Eindhoven, department of technologie 
management. The investigation was conducted at ACA Retail B.V., Eindhoven. At 
the department OpenStore a software product OpenStore is developed. This 
report focuses on the control of the development process and contains a 
diagnose, analyses and design. The goal was to control the delivery of OpenStore 
software. 
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••• 
Samenvatting 

Opdracht 
De opdracht is afkomstig van de directeur R&D van ACA en luidt: 

"Geef aan hoe de taak softwareontwikkeling op de ontwikkelafdeling OpenStore 
van ACA beheerst moet worden en maak vervolgens een voorstel hoe deze 
beheersing met behulp van prestatiemeting ondersteund kan worden" 

Doelstelling 
De doelstelling van het onderzoek is om ACA aan te geven op welke wijze het 
softwareontwikkeltraject beheerst kan worden en hoe dit ondersteund kan 
worden met behulp van prestatiemeting. Het ultieme doel voor ACA is om het 
softwareontwikkelproces volledig te beheersen. ACA is dan in staat om 
betrouwbare schattingen af te geven met betrekking tot de oplevering van 
producten van de afdeling OpenStore. Voor de producten van de afdeling 
OpenStore kan sales dan realiseerbare begrotingen opstellen, afspraken met 
klanten maken en kan operations de juiste capaciteit op het juiste tijdstip 
reserveren. De veronderstelling is dat dit positieve effecten heeft op het 
financiële resultaat en het imago van ACA. 

Onderzoeksmethodiek 
Het onderzoek is volgens bedrijfskundige methodologie uitgevoerd. De gebruikte 
methodologie is de regulatieve cyclus van Van Strien 

In dit onderzoek is er door de onderzoeker voor gekozen om een 
veranderingsgericht onderzoek uit te voeren. De consequentie hiervan is dat de 
rol van de onderzoeker verschuift in de richting van procesbegeleider. Er is een 
belangrijke reden waarom gekozen is voor deze strategie. De betrokken 
organisatieleden kunnen gekwalificeerd worden als professionals in een complexe 
omgeving. Door de gekozen onderzoekstrategie hebben de betrokken 
organisatieleden invloed uit kunnen oefenen op de oplossingsrichting zodat 
draagvlak gecreëerd is voor de oplossing en rekening gehouden kon worden met 
de specifieke kenmerken in hun omgeving. 

Afdeling OpenStore 
De taken van de afdeling OpenStore zijn het ontwikkelen van software en het 
verlenen van aanverwante diensten zoals ondersteuning van andere afdelingen 
met betrekking tot de producten die de afdeling levert. Op de afdeling OpenStore 
zijn zes mensen werkzaam. Iedereen op de afdeling heeft zijn eigen specifieke 
takenpakket en specialisatie. 

Complexiteit afdeling OpenStore 
Het tegemoet komen aan de verwachtingen die anderen hebben van de afdeling 
is complex. Dit heeft drie belangrijke oorzaken: 

1. Keuze die gemaakt moet worden voor de inzet van capaciteit. Wordt de 
capaciteit ingezet voor een taak met een lange doorlooptijd waarvan de 
deadline nog ver weg ligt of wordt die ingezet voor een taak die snel 
uitgevoerd moet worden en een korte doorlooptijd kent? 

2. Een andere oorzaak van complexiteit van het transformatieproces bestaat 
in de aard van de werkzaamheden. Software engineering is niet een 
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routinematige activiteit die gestructureerd en bestuurd kan worden zoals 
repeterende productie of administratieve procedures. 

3. Grote verscheidenheid aan belanghebbenden bij het product OpenStore. Al 
deze betrokkenen hebben eigen voorkeuren met betrekking tot 
eigenschappen van het product OpenStore en de afdeling OpenStore. 

Eisen voor beheersing 
Het proces op de afdeling OpenStore is een dynamisch systeem. Voor de 
beheersing van dit dynamische systeem zijn drie zaken essentieel: 

• Er moet een doeltoestand zijn; men moet weten welke uitvoer of welke 
toestand men met het systeem wil bereiken; 

• Het systeem moet in staat zijn om de doeltoestand te realiseren; 
• Er moeten mogelijkheden zijn om het systeemgedrag te beïnvloeden. Het 

verband tussen de ingreep en het daaruit voortvloeiende gedrag moet 
bekend zijn. 

Te beheersen aspecten 
Voor de beheersing van softwareontwikkeling moeten de volgende aspecten 
beheerst worden: 

• Tijd 
Tijd is onder te verdelen in een tweetal subaspecten namelijk: doorlooptijd 
en bestede tijd. 

• Kwaliteit 
Kwaliteit is een aspect dat vanuit verschillende gezichtspunten bekeken 
kan worden. Verder zijn er voor software een groot aantal 
kwaliteitskarakteristieken te definiëren zoals functionaliteit, 
betrouwbaarheid, onderhoudbaarheid, etc. 

• Geld 
De kosten van softwareontwikkeling hangen met name samen met de 
bestede tijd (manuren). 

• Informatie 
Het aspect informatie heeft betrekking op inhoudelijke informatie over het 
te ontwikkelen product en informatie met betrekking tot het project. 

• Organisatie 
Organisatie betreft de vraag welke rol projectmedewerkers vervullen 
binnen het project en welke verwachtingen anderen hebben ten aanzien 
van het project. 

Uit het onderzoek blijkt dat geen van de aspecten volledig beheerst wordt op de 
afdeling OpenStore conform de eisen voor beheersing. 

Beheersingsmethodiek softwareontwikkeling 
Er is geen literatuur gevonden waarin een andere beheersingsmethodiek 
toegepast wordt voor software ontwikkeling dan projectmanagement. Op grond 
hiervan wordt de conclusie getrokken dat projectmanagement gegeven de 
huidige stand van kennis de aangewezen methodiek is voor de beheersing van 
het ontwikkelen van software. 

Op de afdeling OpenStore wordt geen formele projectmanagementmethodiek 
toegepast. Er zijn geen formele procedures met betrekking tot 
projectmanagement en er zijn in het verleden voor de actuele releases C, D en E 
van OpenStore geen projectmanagementplannen gemaakt. 
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IIBII 
Keuze projectmethodiek 
Om een beheersingsmethodiek te kiezen, is gekozen om vier projectmethodieken 
te beoordelen: 

1. PRINCE2 
2. PMBOK 
3. IEEE-1058 
4. Kleine projectmethodiek 

De eisen die gesteld waren aan de projectmethodiek waren: 
1. Bewezen methodiek 
2. Toepasbaar op softwareontwikkeling 
3. Schaalbare methodiek 
4. Eenvoudige methodiek 
5. Praktische methodiek 

De keuze op basis van deze criteria is gevallen op IEEE-1058. 

Minimaliseren IEEE-1058 
De afdeling OpenStore heeft bepaalde kenmerken. Door deze kenmerken is de 
projectmethodiek IEEE-1058 niet zondermeer toepasbaar op de afdeling 
OpenStore. De belangrijkste kenmerken waardoor IEEE-1058 niet zondermeer 
toepasbaar is, zijn: 

• Acceptatie van een projectmethodiek door medewerkers 
• Projecten staan niet op zichzelf. 

Er is gekozen om op basis van de IEEE-1058 een minimumset te ontwikkelen. Dit 
is het minimale dat uitgevoerd moet worden voor de beheersing van het project. 
Uiteindelijk ontstaat de onderstaande minimumset: 
Titelpagina 
Revisiepagina 
1. Inleiding 

1. 1. Doel, scope en doelstellingen 
1.2. Aannames en beperkingen 
1.3. Project deliverables 

2. Projectmanagement 
2.1. Activiteitenplan 

2.1.1. Uit te voeren activiteiten 
2.1.2. Planning 
2.1.3. Toewijzing van resources 

3. Productacceptatieplan 
4. Projectafsluiting 

Toepassen minimumset 
Bij het toepassen van de minimumset wordt Timeboxing toegepast. Timeboxing 
betekent effectief dat tijd en geld worden gefixeerd en dat de op te leveren 
functionaliteit variabel is. Het managen van deze functionaliteit gebeurt door 
middel van prioriteitstelling. 

Een van de belangrijkste punten om het software-ontwikkelproces te beheersen, 
is om het werk op te delen. 
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illlil 
Voor de afdeling OpenStore is gekozen om het opdelen van een release in twee 
stappen te doen. 
1. Opdelen in van werkzaamheden in functionele gebieden 
2. Opdelen van een release in meerdere interne releases 

De eerste opdeling die plaatsvindt, is een globale opdeling van het totale 
ontwikkelproces in drie grote delen. 
1. Specificeren 
2. Programmeren 
3. Testfase en pilotfase 

Een verdere opsplitsing vindt plaats in de programmeerfase in interne releases . 
Een interne release wordt ingedeeld als een verzameling van functionele eisen. 
interne releases is afhankelijk van het aantal functionele eisen voor een externe 
release en de omvang van de functionele eisen en wordt opgesteld door het 
afdelingshoofd in samenspraak met de directie. Aan het einde van een interne 
release kan besloten worden om geen nieuwe functionele eisen meer toe te 
voegen en zo snel mogelijk over te gaan naar de testfase. Deze 
beslissingbevoegdheid ligt bij de directie van ACA. Bij deze beslissing worden de 
afgeronde interne releases overgenomen in de externe release. Als overgegaan 
wordt tot een externe release voordat alle geplande interne releases afgerond 
zijn, zal niet alle geplande functionaliteit opgeleverd worden in de externe 
release. Dit is in overeenstemming met het principe van Timeboxing. Het 
toepassen van Timeboxing zorgt er echter wel voor dat het mogelijk is om 
conform de eisen van ACA jaarlijks een nieuwe release op te leveren. 

De interne release wordt verder opgedeeld in bundelingen van release eisen. 
Deze bundeling van release eisen mag niet meer werk omvatten dan door de 
afdeling OpenStore in twee weken gerealiseerd kan worden. Deze periode sluit 
aan bij de gewenste rapportagefrequentie van de afdeling OpenStore. Op de 
afdeling OpenStore wordt tweewekelijks een overleg gevoerd. Door 
werkzaamheden binnen de bundeling van release eisen zo te kiezen dat deze 
aansluiten bij de rapportagecyclus van de afdeling kan gerapporteerd worden 
over werkzaamheden die afgerond moeten zijn. Dit sluit aan de bij de gedachte 
dat bij softwareontwikkeling niet met zekerheid gezegd kan worden of het klaar 
is, voordat het daadwerkelijk afgerond is. 

Prestatiemeting 
Er zijn drie belangrijke redenen zijn om controlemechanismen in te voeren in 
organisaties: 

1. Gebrek aan richting 
2. Motivatieproblemen 
3. Persoonlijke beperkingen 

Binnen ACA worden medewerkers van de afdeling ontwikkeling gezien als 
professionals. Van medewerkers op de afdeling OpenStore wordt dan ook 
verwacht dat zij in hoge mate in staat zijn om richting te geven aan hun eigen 
werkzaamheden . Motivatieproblemen en persoonlijke beperkingen spelen geen 
rol op de afdeling OpenStore. Prestatiemeting moet de medewerkers 
ondersteuning geven bij het richting geven aan hun eigen werkzaamheden. 

vi 

1 

1 

1 

1 

1 



illlil 
Prestatiemeting op afdeling OpenStore 
Er bestaan drie controlemechanismen: 

1. Op basis van resultaten 
2. Op basis van taken 
3. Op basis van personeel en/of cultuur 

In routinesituaties blijkt het sturen op resultaat-indicatoren effectief. In de 
situatie van de afdeling OpenStore is dit echter niet mogelijk. De achterliggende 
reden is de complexiteit van het werk. Het niet bereiken van resultaten betekent 
nog niet dat de medewerker geen goede prestatie geleverd heeft. Doordat de 
prestatiesturing als voornaamste doel heeft om de medewerkers te informeren 
over hun bijdrage valt het controlemechanisme op basis van personeel en/of 
cultuur af en blijft een controlemechanisme op basis van taken over. 

De opzet voor de prestatiemeting is gemaakt in nauw overleg met de 
medewerkers van de afdeling Open Store. De volgende stappen zijn doorlopen: 

1. Bepalen welke informatiebehoefte er is; 
2. Bepalen hoe de informatiebehoefte gerubriceerd kan worden; 
3. Bepalen hoe de informatie vastgelegd en gerapporteerd kan worden; 
4. Bepalen hoe de informatie geanalyseerd kan worden. 

Op basis van de informatiebehoefte is met de medewerkers van de afdeling 
OpenStore een het rapport ontwikkeld. Het rapport dat ontwikkeld is, is 
gebaseerd op Excel. Met behulp van dit rapport zijn de medewerkers van de 
afdeling OpenStore in staat om te volgen welke taken uitgevoerd moeten worden 
en of taken die uitgevoerd moesten worden, uitgevoerd zijn. 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 
ACA Retail is opgericht in 1984. ACA Retail is gespecialiseerd in het automatiseren van 
de modische retailbranche. Hieronder wordt verstaan de confectie-, schoenen- en 
sportbranche. In bijlage 1 is uitgebreide informatie te vinden over ACA Retail. In de rest 
van het verslag wordt voor ACA Retail de binnen de organisatie gebruikelijke naam ACA 
gebruikt. 

ACA heeft in 1984 de basis gelegd voor het Retailium Classic pakket waarmee op dit 
moment ruim 1400 klanten met ruim 3000 afrekenpunten geautomatiseerd zijn. Het 
Retailium Classic pakket is een zogenaamd character based pakket. Doordat ACA sinds 
1984 ontwikkelt aan het Retailium Classic pakket heeft dit pakket zich ontwikkeld tot een 
uitermate stabiel pakket met zeer uitgebreide functionaliteit. Eind jaren 90 moest ACA 
door voortschrijdende technologische ontwikkelingen en druk vanuit de markt (van zowel 
klanten als concurrenten) de overstap gaan maken naar een Windowspakket. De 
ontwikkeling van software vindt binnen ACA plaats op de afdeling R&D. 

Op dit moment moet de R&D afdeling van ACA een 6-tal hoofdproducten (door-) 
ontwikkelen: 
• Retailium Classic 

Logistiek character based pakket ten behoeve van de modische retailbranche. 
• Retailium Winstore 

Logistiek Windows pakket voor !-winkelbedrijven en kleinere filiaalbedrijven. 
• Retailium Enterprise 

ERP applicatie gebaseerd op Microsoft Business Solutions Navision voor grotere 
modische filiaalbedrijven. 

• Retailium OpenStore 
Grafische (Windows) point of sale oplossing die koppelbaar is aan alle hiervoor 
genoemde hoofdkantoorapplicaties van Retailium. 

• Retailium Storelogix 
Grafische (Windows) oplossing voor de ondersteuning van logistieke processen 
in filialen en het opvragen van voorraadinformatie. Koppelbaar is aan alle 
hiervoor genoemde hoofdkantoorapplicaties van Retailium. 

• Retailium CrosslinX 
Business Intelligence oplossing. 

Voor ACA is de kwaliteit (in de vorm van functionaliteit en stabiliteit) van de 
bovenstaande producten van groot belang om tegemoet te kunnen komen aan wensen 
van klanten en om weerstand te kunnen bieden aan de concurrentie. In bijlage 2 is 
uitgebreide informatie te vinden over de hiervoor genoemde producten. Naast deze 
hoofdproducten worden er door de afdeling R&D diverse aanverwante producten 
ontwikkeld. Deze producten dienen bijvoorbeeld als interface tussen ACA applicaties 
en/of Windows en worden verder niet beschreven. 

1.1 Probleemsituatie 
De afdeling R&D is van essentieel belang in het totale bedrijfsproces van ACA. Op deze 
afdeling zijn achtentwintig mensen werkzaam (stand november 2005). De afdeling R&D 
bestaat uit zeven afdelingen die zijn weergegeven in Figuur 1. De afdeling R&D is 
onderverdeeld in twee stafafdelingen en vijf ontwikkelafdelingen voor de verschillende 
productgroepen die ondersteund moeten worden. 
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Figuur 1: Organigram afdeling R&D 

Een belangrijke verantwoordelijkheid van de afdeling R&D is het ontwikkelen van een 1 
stabiel, functioneel uitmuntend softwarepakket. Het ontwikkelen van een softwarepakket 
is bij ACA een langdurig (doorlopend) traject. Voor management en medewerkers van def 
afdeling R&D is het niet eenvoudig om in te schatten hoe lang het ontwikkeltraject gaat 
duren en of de planning gehaald gaat worden. Dit heeft er in het verleden voor gezorgd 
dat geplande opleverdata voor nieuwe releases zelden tot nooit gehaald zijn. ACA staat 
hierin niet alleen. Heemstra (1989) haalt in zijn proefschrift Jones (1986) aan die f 
destijds gevonden had dat 25 % van de grootschalige softeware-ontwikkeltrajecten 
voortijdig gestopt zijn, 60% van de projecten significante overschrijdingen van de kosten 
heeft en softwareontwikkeling gemiddeld een tijdvertraging kent van een jaar en een J 
overschrijding van de kosten met een factor 2. Het niet halen van de planning heeft een 
aantal zeer nadelige effecten voor de organisatie ACA als geheel. De afdeling sales 
maakt op basis van de planning begrotingen en afspraken met klanten over opleverdata.1 
Op de operationele afdelingen wordt capaciteit gereserveerd voor het installeren en 
uitleveren van systemen, het schrijven van handleidingen en opleiden en ondersteunen 
van medewerkers en klanten. Bij het niet halen van planningen moeten begrotingen 1 
bijgesteld worden, kunnen afspraken met klanten niet nagekomen worden en gaat 
capaciteit op de afdeling operations verloren. Dit alles heeft voor de organisatie ACA 
nadelige financiële consequenties die nauwelijks te kwantificeren zijn. Het is immers 
nooit te bepalen hoe de resultaten geweest waren als de release wel tijdig opgeleverd 
was. Daarnaast heeft het nadelige gevolgen voor het imago van ACA. 

1..2 Probleemstelling 
Uit de probleemsituatie volgt de vraagstelling: 

1 

1 

Hoe kunnen de ontwikkeldoorlooptijden beheerst worden en hoe kunnen deze vervolgens 
inzichtelijk gemaakt worden voor de medewerkers van de afdeling R&D, het 1 
management van ACA en de overige medewerkers van ACA? 

De veronderstelling is dat niet met standaardinstrumenten kan worden volstaan. Op dit 1 
moment zijn er redelijk veel bruikbare prestatiesturingsmethoden voor (relatief) 
routinematig werk. De uitdaging is dan ook het ontwikkelen van een meetinstrument dat 
ook in staat moet zijn om de voortgang en de bijdrage van meer projectmatige 1 
werkzaamheden inzichtelijk te maken. Het ontwikkelen van het meetinstrument moet op 
een wijze, die enerzijds wetenschappelijk/methodisch aan de maat is en anderzijds 
zodanig bedrijfsspecifiek, dat vastgesteld kan worden wat de voortgang is van het 
ontwikkeltraject. 
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1.3 Opdracht 
Van de medewerkers van de afdeling R&D die betrokken zijn bij het onderzoek wordt 
verwacht dat zij hiervoor tijd beschikbaar maken. Om de doorlooptijd en het 
capaciteitsbeslag op de afdeling R&D te beperken, is het onderzoek beperkt tot de 
afdeling OpenStore. Door de directie van ACA wordt de afdeling OpenStore als een 
representatieve afdeling binnen de afdeling R&D gezien. 

De opdracht is afkomstig van de directeur R&D van ACA en luidt: 

"Geef aan hoe de taak softwareontwikkeling op de ontwikkelafdeling OpenStore van ACA 
beheerst moet worden en maak vervolgens een voorstel hoe deze beheersing met 
behulp van prestatiemeting ondersteund kan worden" 

1.4 Doelstelling 
De doelstelling van het onderzoek is om ACA aan te geven op welke wijze het 
softwareontwikkeltraject beheerst kan worden en hoe dit ondersteund kan worden met 
behulp van prestatiemeting. Het ultieme doel voor ACA is om het 
softwareontwikkelproces volledig te beheersen. ACA is dan in staat om betrouwbare 
schattingen af te geven met betrekking tot de oplevering van producten van de afdeling 
OpenStore. Voor de producten van de afdeling OpenStore kan sales dan realiseerbare 
begrotingen opstellen, afspraken met klanten maken en kan operations de juiste 
capaciteit op het juiste tijdstip reserveren. De veronderstelling is dat dit positieve 
effecten heeft op het financiële resultaat en het imago van ACA. 

1.5 Methode van onderzoek 

1.5.1 Methodologie 
Het onderzoek wordt volgens bedrijfskundige methodologie uitgevoerd. De gebruikte 
methodologie is de regulatieve cyclus van Van Strien (Van Aken et al, 2001). In Figuur 2 
is deze methodologie weergegeven. In de doelstelling van het onderzoek in § 1.4 is 
aangegeven dat het maken van een herontwerp van de beheersing van het 
ontwikkelproces op de afdeling OpenStore een hoofddoel is van dit afstudeerproject. De 
fasen "ingreep of realisatie" en "evaluatie" vallen buiten het afstudeerproject maar 
kunnen door de organisatie ACA zelf uitgevoerd worden op basis van dit onderzoek. 
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Figuur 2: De regulatieve cyclus 
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Het identificeren en bespreken van de probleemkluwen waaruit de probleemkeuze en 1 
opdrachtformulering zijn voortgekomen, zijn beschreven in het voorgaande gedeelte van 
dit hoofdstuk en afgestemd met de bedrijfbegeleider en begeleiders van de TU/e. Met 

1 behulp van de door Van Aken, Van der Bij en Berends (2001) beschreven methodologie 
is op basis van de probleemkeuze en opdrachtformulering een aanpak voor een 
diagnostisch onderzoek gemaakt. Dit model is weergegeven in Figuur 3. 
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Figuur 3: Diagnostisch onderzoeksmodel 
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HOOFDSTUK 1 Inleiding illlil 
1.5.2 Onderzoekstrategie 
Met de onderzoekstrategie wordt bedoeld " hoe" het onderzoek is uitgevoerd . Van 
Eijkelenburg et al. (1995) gebruikt hiervoor als indelingscriterium: 

"Wiens begrip van zaken staat in het onderzoek centraal?" 

Hierbij zijn er drie mogelijkheden: 

1. De onderzoeker, kwantitatief onderzoek; 
De grondhouding van een kwantitatief onderzoek is die van een afstandelijke 
waarnemer, dit is de aangewezen strategie voor beschrijvende verklarende en 
evaluatieve vragen. 

2. De onderzochten, kwalitatief onderzoek; 
De grondhouding bij kwalitatief onderzoek is de grondhouding van een luisteraar, die 
wil begrijpen wat in een bepaalde organisatie speelt. Dit is een geschikte strategie 
waarin naar het interpretatiekader van de onderzochten wordt gevraagd. 

3. Organisatieleden, veranderingsgericht onderzoek. 
In het geval van veranderingsgericht onderzoek is de onderzoeker actiegericht. Het 
begrip van een situatie ontstaat mede door haar te veranderen. Deze strategie is met 
name geschikt om verandering te bewerkstelligen en wordt vaak gebruikt wanneer 
het belangrijk is om overeenstemming of consensus over een onderwerp te bereiken. 
Het bereiken van concensus brengt met zich mee, dat bij deze methode men naar 
elkaar moet luisteren. Hierdoor ontwikkelen/veranderen deelnemers van opvatting 
over een onderwerp. 

In dit onderzoek is er door de onderzoeker voor gekozen om een veranderingsgericht 
onderzoek uit te voeren. De consequentie hiervan is dat de rol van de onderzoeker 
verschui~ in de richting van procesbegeleider. Er is een belangrijke reden waarom 
gekozen is voor deze strategie. De betrokken organisatieleden kunnen gekwalificeerd 
worden als professionals in een complexe omgeving. Door de gekozen 
onderzoekstrategie hebben de betrokken organisatieleden invloed uit kunnen oefenen op 
de oplossingsrichting zodat draagvlak gecreëerd is voor de oplossing en rekening 
gehouden kon worden met de specifieke kenmerken in hun omgeving. 

1.5.3 Data verzamelen 
In het model dat is weergegeven in Figuur 3 is te zien dat diverse methoden van data 
verzamelen gebruikt worden. Deze verschillende methoden dienen om een zo breed 
mogelijke basis te krijgen waarop het onderzoek kan worden uitgevoerd. De methoden 
van data verzamelen zijn op te splitsen in vier verschillende methoden: 

1. Literatuuronderzoek 
Op basis van de probleemkluwen en probleemkeuze is in de literatuur gezocht naar 
aan het probleem gerelateerde documentatie. Het doel van dit literatuuronderzoek is 
tweeledig. Enerzijds kon door dit literatuuronderzoek de aanwezige kennis uitgebreid 
worden anderzijds is in de literatuur onderbouwing voor bepaalde keuzen in het 
onderzoek te vinden. Het literatuuronderzoek is uitgevoerd door te zoeken in de 
bibliotheek van de TU/E en wetenschappelijke catalogi op relevante zoektermen. 
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2. Interviews 

l 

·••1 
l Bij de start van het onderzoek zijn individuele interviews met de betrokken 

medewerkers gehouden. Door deze methode was het mogelijk om een beeld te 
krijgen van de werkwijzen en perceptie over deze werkzaamheden bij betrokkenen. 
Door de interviews op individuele basis uit te voeren werd de onderlinge beïnvloeding j 
bij de beantwoording van vragen geminimaliseerd. 

3. Bestuderen beschikbare documentatie 
De op de afdeling OpenStore beschikbare documenten gaven inzicht in de huidige 
werkwijzen. Ook het ontbreken van bepaalde documenten die op basis van 
literatuuronderzoek verwacht worden geven inzicht in de huidige werkwijzen. 

4. Groepsessies (Workshopmethode) 
Deze methode is met name geschikt als commitment en overeenstemming bereikt 1 
moeten worden. Door de onderlinge beïnvloeding die plaats vindt worden antwoorden 
die individuele medewerkers geven aangevuld door anderen waardoor een breder 
beeld ontstaat van de werkelijkheid en individuele perceptie een kleinere rol speelt. 
Als voorbereiding op de groepssessies hebben de medewerkers vooraf informatie 
gekregen met betrekking tot specifieke onderwerpen die aan de orde kwamen tijdens 
deze sessies. Voor sommige zaken is dan ook niet gevraagd naar de mening van de 1 
betrokkenen maar naar instemming met de aangeleverde informatie. Na afloop van · 
een groepssessie werd een schriftelijke terugkoppeling gegeven over de resultaten 
aan de betrokkenen. Dit werd na goedkeuring dan weer als uitgangspunt genomen 1 
voor het vervolg. 

Tot slot dient hier vermeld te worden dat bij de onderzoeker aanwezige kennis over de 
organisatie en werkwijzen een rol spelen. Doordat de onderzoeker al gedurende ca. 7 
jaar in diverse functies binnen de organisatie werkzaam is geweest, is invloed van 
aanwezige kennis niet uit te sluiten bij het onderzoek. Vanuit deze achtergrond was er J 
veel informatie over de organisatie aanwezig bij de onderzoeker die nodig was om 
invulling te geven aan de veranderingsgerichte onderzoekstrategie die gekozen is. 

1.6 Resultaten onderzoek 1 
De producten die opgeleverd moeten worden aan het einde van het onderzoek zijn: 

• Een herontwerp van de beheersing van het ontwikkelproces op de afdeling J 
Open Store. 

• Een methodiek waarmee informatie wordt gegeneerd die ondersteuning 
geeft bij de beheersing van het ontwikkelproces. 
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Hoofdstuk 2 De afdeling OpenStore 
Van de afdeling OpenStore wordt door ACA verwacht dat zij op basis van opdrachten 
software producten ontwikkelen die aan bepaalde eisen voldoen en die tijdig opgeleverd 
worden. De softwareproducten kunnen gezien worden als output van de afdeling 
OpenStore. Naast deze softwareproducten levert de afdeling OpenStore een aantal 
diensten. Input voor de afdeling OpenStore is capaciteit in de vorm van medewerkers. 
Het omzetten van capaciteit in producten en diensten kan gezien worden als een 
transformatieproces. Het transformatieproces dat plaats vindt in de afdeling OpenStore 
is weergegeven in Figuur 4. 

Ca aciteit 
Afdeling Open Store 

Producten 
software 

Diensten 

Figuur 4:Transformatieproces OpenStore afdeling 

2.1 Complexiteit afdeling OpenStore 
Op het eerste gezicht lijkt het transformatieproces een eenvoudig proces te zijn. Als 
ingezoomd wordt op de afdeling OpenStore dan wordt de situatie complex. De taken van 
de afdeling OpenStore zijn het ontwikkelen van software en het verlenen van 
aanverwante diensten zoals ondersteuning van andere afdelingen met betrekking tot de 
producten die de afdeling levert. Het ontwikkelen van software is een taak die een lange 
doorlooptijd kent. (norm ACA is elk jaar een nieuwe release) De diensten die de afdeling 
moet leveren, moeten vaak op korte termijn (binnen een dag) uitgevoerd worden en 
kennen meestal een korte doorlooptijd (enkele minuten tot enkele dagen). De eerste 
vorm van complexiteit wordt veroorzaakt door de keuze die gemaakt moet worden voor 
de inzet van capaciteit. Wordt de capaciteit ingezet voor een taak met een lange 
doorlooptijd waarvan de deadline nog ver weg ligt of wordt die ingezet voor een taak die 
snel uitgevoerd moet worden en een korte doorlooptijd kent? 

Een andere oorzaak van complexiteit van het transformatieproces bestaat in de aard van 
de werkzaamheden. Door verschillende bronnen wordt aangegeven dat 
softwareontwikkeling geen routinetaak is. Humphrey (1990) zegt hierover: Software 
engineering is niet een routinematige activiteit die gestructureerd en bestuurd kan 
worden zoals repeterende productie of administratieve procedures. Veelal wordt in de 
literatuur dan ook een projectmatige beheersing beschreven voor het ontwikkelen van 
software. Voorbeelden hiervan zijn Pfleeger (1987), van Vliet (1993) en Sommerville 
(1995). Hoogendoorn (2003) gaat zelfs nog verder. Hij beweert dat het ontwikkelen van 
softwareontwikkeling geen productiewerk is zoals het projectmatig bouwen van een huis, 
maar een creatief proces. Volgens hem zijn zeker in de objectgeoriënteerde 
ontwikkelomgevingen voor ieder probleem ten minste 10 goede oplossingen. Het 
ontwikkelen van software is hierdoor een continu proces van het creatief afwegen van 
alternatieven. Ondanks dat Hoogendoorn (2003) softwareontwikkeling een creatief 
proces noemt, gebruikt hij projectmethodieken om het ontwikkelproject te beheersen. T u / e technische universiteit eindhoven 

/faculteit technologie management 
Wouter Kuijpers 

7 



HOOFDSTUK 2 De Afdeling OpenStore 

ö□ ~ö□ 
De laatste vorm van complexiteit die hier genoemd wordt, wordt veroorzaakt door de 
grote verscheidenheid aan belanghebbenden bij het product OpenStore. De 
belanghebbenden zijn onder te verdelen in intern en extern betrokkenen. Intern 
betrokkenen zijn werkzaam bij ACA. Extern betrokkenen zijn (potentiële) klanten van 
ACA. Verder zijn de belanghebbenden onder te verdelen in direct betrokkenen en 1 
indirect betrokkenen. Direct betrokken zijn personen die in hun werk gebruik maken van 
het product OpenStore. Indirect betrokken zijn mensen die niet direct gebruik maken 
van het product maar die wel beïnvloed worden of die invloed uitoefenen op de 
ontwikkeling van het product OpenStore. Als de betrokkenen bij het product OpenStore 
weergegeven worden in een matrix dan ontstaat Figuur 5. 

Intern 

'\ 

- Afdeling OpenStore 
- Ontwikkelafdelingen met te 

koppelen systemen - ACA klanten met OpenStore - Sales 
- Support 

kassa 

- System eningeers 
- Training en consultancy 

" '\ " ' 
'\ ' " 

- ACA klanten met Retalllum 
- Management ACA Classic kassa 
- Overige medewerkers ACA - ACA klanten zonder kassa 

- Potentiële ACA klanten 

Figuur 5: Belanghebbenden OpenStore 

Al deze betrokkenen hebben eigen voorkeuren met betrekking tot eigenschappen van 
het product OpenStore en de afdeling OpenStore. De ene partij geeft de voorkeur aan 
uitgebreide functionaliteit van het product OpenStore, terwijl een andere partij de 
voorkeur geeft aan het tijdig leveren van nieuwe releases door de afdeling OpenStore. 1 
Bij het uitvoeren van de ontwikkeling van OpenStore zal met diverse voorkeuren 
rekening gehouden moeten worden. Voor het prioriteren van deze wensen en eisen 
bestaat binnen ACA een overlegorgaan. Dit productcoördinatorenoverleg (PROCO) breng~ 
de eisen en wensen in voor een nieuwe release en geeft van deze eisen en wensen in J 
gezamenlijk overleg de prioriteit aan . Binnen het Proco zijn diverse functionele 
afdelingen binnen ACA vertegenwoordigd. (R&D, verkoop, operations, training en 

1 consultancy, helpservice) 

2.2 Teamsamenstelling afdeling OpenStore 1 
Op de afdeling OpenStore zijn zes mensen werkzaam. Iedereen op de afdeling heeft zijn 
eigen specifieke takenpakket en specialisatie. De samenstelling is als volgt: 1 

• Hoofd afdeling OpenStore; geeft leiding aan de afdeling, maakt technische 
specificaties en is vraagbaak voor de programmeurs. 

• Functioneel analist; maakt functionele specificaties, doet functionele 
beoordelingen en schrijft testprotocollen. 
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HOOFDSTUK 2 De Afdeling OpenStore ilBil 
• Twee programmeurs; schrijven het programma. Bij de ene programmeur ligt de 

nadruk meer op de functionele delen van de applicatie, bij de andere 
programmeur ligt de nadruk meer op de technische delen van de applicatie 
(bijvoorbeeld interfaces met randapparatuur) 

• Softwareonderhoudmedewerker OpenStore; geeft ondersteuning aan support, 
maakt installatieprocedures en ontwikkelt tools ten behoeve van ondersteuning 
van gebruikers. 

• Tester; test de applicatie en stelt testprogramma's op. 

2.3 Huidige werkwijze afdeling OpenStore 
Om te kunnen bepalen hoe op de afdeling OpenStore om wordt gegaan met de 
beheersing van het ontwikkelproces wordt eerst ingegaan op de huidige werkwijze. De 
huidige werkwijze is weergegeven in Figuur 6, Figuur 7 en Figuur 8. In bijlage 3 zijn een 
aantal gangbare ontwikkelmethodieken beschreven. Uit de workflow en de vergelijking 
met de gangbare ontwikkelmethodieken blijkt dat de ontwikkelmethodiek van de 
afdeling OpenStore zich het beste laat vergelijken met het V-proces. Deze 
ontwikkelmethodiek is een direct afgeleide van het watervalmodel. In het watervalmodel 
zijn de verschillende fasen binnen het softwareontwikkeltraject beschreven als 
sequentiële stappen waarbij geen tussentijdse terugkoppeling plaats vindt. Bij het 
ontwikkelen volgens het V-proces is er voor elke stap in het ontwikkelproces een 
validatiestap. Fouten die gevonden worden bij de validatie worden naar de 
corresponderende ontwikkelstap teruggekoppeld. Bij het toepassen van dit model is het 
de bedoeling dat alleen fouten teruggekoppeld worden. 
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Figuur 6: Workflow Open Store deel 1 
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Figuur 7: Workflow OpenStore deel 2 
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Een build is een afgerond stuk 
programmeerwerk en heeft bet rekking op een 
programma, database of stored procedure. Op 
deze builds wordt versiebeheer toegepast. 

ecord is een programma waarin 
ateerde fouten worden vastgelegd 

Er worden drie testen gedaan ; 
1) Quicktest mbv QARun 
QARun is een testtool waarmee het gedrag van 
de applicatie getest kan worden . hierbij wordt 
getest: 

invoer in velden 
buttons 
ingave van geldige datums 
ingave van aantallen 

2) Test Generic mbv QARun + SQL Scripts 
In deze test wordt procesmatig de reguliere flow 
in de applicatie 
3) Specifieke testen 
Aanpassingen die eenmal ig gedaan worden of 
die opgenomen worden in de quicktest 

Er worden vijf type testen gedaan 
1) Test van het vullen van Open Store 
Er worden gestandaardiseerde gegevens 
aangeleverd vanuit een hoofdkantoorapplicatie. 
Dit wordt vergeleken met een testtool 
vergeleken met een standaarddatabase 
2) Transactieverloop 
Er worden handmatig gestandaardiseerde 
transacties geboekt. Deze worden functioneel 
beoordeeld. 
3) Store Top test 
Op basis van de gestandaardiseerde transacties 
worden resultaten weggeschreven in de 
database. Deze worden met een testtool 
vergeleken met een standaarddatabase . 
4) Testen resultaten 
Op basis van de gestandaardiseerde transacties 
worden resultaten weggeschreven naar de 
hoofdkantoorapplicatie. Hier worden op basis 
van rapportages de resultaten beoordeeld. 
5) Specifieke testen 
Release afhankelijke testen om toegevoegde en/ 
of gewijzigde functionaliteit te testen . 
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Hoofdstuk 3 Beheersing van softwareontwikkeling 
Voordat ingegaan wordt op de wijze waarop de afdeling OpenStore het 
softwareontwikkelproces beheerst, moet eerst duidelijk zijn wat beheersing is en welke 
aspecten van softwareontwikkeling beheerst moeten worden. 

3.1 Beheersing van processen 
Het proces dat is weergegeven in Figuur 4 speelt zich af in een setting die volgens in 't 
Veld (1994) gezien kan worden als een dynamisch systeem, doordat het een systeem is 
waarin zich processen afspelen. Door de complexiteit van het transformatieproces en de 
grote verscheidenheid aan belanghebbenden is het van belang om het 
softwareontwikkelproces te beheersen. Voor de beheersing van dit dynamische systeem 
zijn volgens in 't Veld ( 1994) drie zaken essentieel: 
1. Er moet een doeltoestand zijn; men moet weten welke uitvoer of welke toestand men 

met het systeem wil bereiken; 
2. Het systeem moet in staat zijn om de doeltoestand te realiseren; 
3. Er moeten mogelijkheden zijn om het systeemgedrag te beïnvloeden. Het verband 

tussen de ingreep en het daaruit voortvloeiende gedrag moet bekend zijn. 

3.2 Te beheersen aspecten 
Uit de voorgaande paragraaf is af te leiden aan welke voorwaarden voldaan moet 
worden om een dynamisch systeem te kunnen beheersen. Van Vliet (1993) geeft aan 
welke aspecten beheerst moeten worden bij het ontwikkelen van software. Voor de 
beheersing van softwareontwikkeling moeten de volgende aspecten beheerst worden: 

• Tijd 
Tijd is onder te verdelen in een tweetal subaspecten namelijk: doorlooptijd en 
bestede tijd. 

• Kwaliteit 
Kwaliteit is een aspect dat vanuit verschillende gezichtspunten bekeken kan 
worden. Verder zijn er voor software een groot aantal kwaliteitskarakteristieken te 
definiëren zoals functionaliteit, betrouwbaarheid, onderhoudbaarheid, etc. 

• Geld 
De kosten van softwareontwikkeling hangen met name samen met de bestede tijd 
(manuren). 

• Informatie 
Het aspect informatie heeft betrekking op inhoudelijke informatie over het te 
ontwikkelen product en informatie met betrekking tot het project. 

• Organisatie 
Organisatie betreft de vraag welke rol projectmedewerkers vervullen binnen het 
project en welke verwachtingen anderen hebben ten aanzien van het project. 

3.3 Beheersing van tijd 
Beheersing van het aspect tijd vereist het maken van afspraken over het gebruik van 
productiemiddelen waaronder medewerkers, de te verwachten hoeveelheid uren die deze 
medewerkers aan het project zullen besteden en de bewaking van deze afspraken. Het 
bewaken van de afspraken vereist het op regelmatige momenten in de tijd vergelijken 
van de voortgang met het plan. Op dergelijke momenten moet eenduidig kunnen worden 
vastgesteld of de uit te voeren activiteiten daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Deze controle 
kan het beste worden uitgevoerd indien een bepaald product of een bepaald document 
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als afsluiting van de fase wordt opgeleverd. Een dergelijke gebeurtenis is eenvoudiger te 
controleren dan een vage eis dat 60% van het uit te voeren werk voltooid moet zijn. f 
Hieruit volgt dat het ontwikkelproces moet worden opgedeeld in diverse fasen en 
activiteiten die op regelmatige momenten in de tijd concrete en te controleren producten 
opleveren. Dergelijke mijlpalen geven houvast bij de planning en het vaststellen van de j 
voortgang van het project. 

Er zijn twee manieren om tegen het probleem van tijdbeheersing binnen 
softwareontwikkeling aan te kijken. Dit wordt uitgelegd aan de hand van Figuur 9. 

Norm 

Vergelijkingsfunctie 

Meting 

Eigenschap 

Capaciteit 

Transformatieproces Producten 
afdeling Open Store (Software) 

Diensten 

Figuur 9: Meten output 

De output van de afdeling OpenStore bestaat zoals reeds eerder aangegeven uit 
producten en diensten. Deze producten en diensten en het transformatieproces van de 
afdeling OpenStore bezitten allerlei eigenschappen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
functionaliteit van de producten, kosten van de afdeling of het soort dienstverlening dat 

1 

1 

1 

uitgevoerd wordt. Één van de eigenschappen van het transformatieproces is de J 
doorlooptijd. Bij de start van een ontwikkeltraject wordt een inschatting gemaakt van de 
benodigde doorlooptijd op basis van de te realiseren functionaliteit. Hiermee is de norm 
bepaald. Na afloop van het project kan op basis van de vooraf gemaakt inschatting en de 
gerealiseerde doorlooptijd bepaald worden of het project volgens de norm verlopen is. J 

Als uiteindelijk blijkt dat de norm niet gehaald is dan kunnen er een aantal zaken aan de J 
hand zijn: 

1) Het transformatieproces is niet goed uitgevoerd. 
2) Er zijn externe verstoringen geweest waardoor men de doorlooptijd niet kon 

halen. 
3) De norm klopt niet. 
4) Een combinatie van voorgaande punten. 

Op de afdeling OpenStore wordt ten behoeve van het ontwikkelen van het product 
OpenStore geen detailplanning gemaakt. Hierdoor is er geen norm waarmee vergeleken 

1 
kan worden. Doordat er geen registratie van uren plaats vindt op de afdeling OpenStore 
is ook niet te achterhalen of het niet beheersen van doorlooptijden veroorzaakt wordt 
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door een foutieve inschatting van uit te voeren werkzaamheden of door verstoringen. 
Verder is hierdoor van verstoringen ook niet te achterhalen of ze door de afdeling 
beïnvloedbaar zijn of dat het verstoringen zijn die niet beïnvloedbaar zijn. 

Als gekeken wordt naar de eisen die volgens In 't Veld (1994) gesteld moeten worden 
om een systeem te beheersen dan kan met betrekking tot de beheersing van tijd gesteld 
worden dat de doeltoestand duidelijk is. Door ACA is gespecificeerd wanneer de release 
opgeleverd moet worden. Aan de tweede eis die gesteld wordt aan de beheersing van 
een systeem wordt niet voldaan. Doordat er geen detailplanning is, is het niet mogelijk 
om vast te stellen of het systeem de doeltoestand kan realiseren. De derde eis is dat er 
mogelijkheden moeten zijn om het systeemgedrag te beïnvloeden. Het verband tussen 
de ingreep en het daaruit voortvloeiende gedrag moet bekend zijn. Doordat er geen 
detailplanning is en doordat er geen tijd geregistreerd is kan er tussentijds niet 
bijgestuurd worden. Het wordt pas tegen het einde van het project duidelijk of de 
planning wel of niet gehaald gaat worden. 

3.4 Beheersing van kwaliteit 
Kwaliteit is een veel gehanteerd begrip. Toch is kwaliteit zeker met betrekking tot 
software een lastig begrip. Er is geen eenduidige allesomvattende definitie te geven van 
het begrip kwaliteit. In Figuur 5 zijn een aantal rollen van betrokken stakeholders terug 
te vinden met betrekking tot het product OpenStore. De kwaliteitsperceptie van het 
product OpenStore is met name afhankelijk van de rol die men vervult. Om het begrip 
kwaliteit toe te lichten wordt het artikel van Garvin (1984) gebruikt "What does product 
quality really mean?" In dit artikel worden 5 verschillende kwaliteitsdefinities gegeven 
voor producten die ook toepasbaar zijn voor software: 
1. De transcendente definitie: Kwaliteit is absoluut en universeel herkenbaar, 

ondanks het feit dat het niet exact gedefinieerd kan worden. Alleen door ervaring kan 
men leren kwaliteit te herkennen. 

2. De gebruiker georiënteerde definitie is "passend voor gebruik". Deze definitie 
gaat er van uit dat verschillende gebruikers, verschillende behoeften hebben en dat 
de producten die het beste aan deze behoeften tegemoet komt de hoogste kwaliteit 
hebben. 

3. De productgeoriënteerde definitie ziet kwaliteit als een precieze en meetbare 
eigenschap van producten en is onafscheidelijk met het product verbonden. 

4. De leverancier georiënteerde definitie, definieert kwaliteit als conform 
specificaties. 

5. De waarde georiënteerde definitie, definieert kwaliteit in relatie tot de kosten. 
Een kwaliteitsproduct levert performance voor een acceptabele prijs of performance 
die in lijn ligt met de kosten. 

Met het testen van OpenStore gedurende het ontwikkeltraject wordt het softwareproduct 
getest op gewenste specificaties. Vanuit dit oogpunt hanteert de afdeling OpenStore een 
leverancier georiënteerde kwaliteitsdefinitie. Voor de definities van de specificaties kan 
de ISO 9126 norm (2001) gebruikt worden. Deze norm richt zich specifiek op de 
kwaliteit van softwareproducten. Hierin wordt kwaliteit omschreven als: 

"the totality of characteristics of an entity that bear on its ability to satisfy stated and 
implied needs". 
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In Figuur 10 zijn de perspectieven ontwikkelproces, interne kwaliteit, externe kwaliteit 
en kwaliteit in gebruik in relatie gebracht tot elkaar. Uit deze figuur is af te leiden dat de j 
kwaliteit die de gebruiker uiteindelijk ondervindt bij het gebruik van software in eerste 
instantie afhankelijk is van de kwaliteit van het ontwikkelproces. Hierdoor is het 
belangrijk dat het aspect kwaliteit beheerst wordt gedurende het ontwikkeltraject. 

t 
i Process 7 
i measures j ' _____ _____ ____ J 

,------------------------------------. 
! ___ ____ Software product __ _____ ! 

t 
i intemal 1 
i measures Î .. ______ ________ .) 

t 
! extemal 7 
! measures i 
1 _ ________ _ ___ _ J 

Figuur 10: ISO-9126 Quality in the life cycle 

,------------------------------------. 
! _Effect of software_product__! 

t 
! quality in use j 
! measures i 
L • • •••••••••••••• • • • •• , 

,---------------------, 

! contexts of use ! 
: : 
L ••••••••••••••••••••• , 

Op de afdeling OpenStore wordt niet structureel gemeten of gestuurd op de 1 
proceskwaliteit. Door het afdelingshoofd worden incidenteel software reviews uitgevoerd. 
Hiermee kan hij indirect de proceskwaliteit beoordelen. De mate waarin de reviews 
worden uitgevoerd door het afdelingshoofd is afhankelijk van de gepercipieerde kwaliteit 1 
van eerder opgeleverd werk door de ontwikkelaar en de beschikbare tijd van het 
afdelingshoofd. Doordat op de afdeling OpenStore gebruik gemaakt wordt van het 
programma Source Safe is het altijd mogelijk om te traceren welke aanpassingen door 1 
iemand gedaan zijn aan de programmatuur. Source Safe is een 
productdatamangementtool die laat zien welke wijzigingen, toevoegingen of 
verwijderingen er zijn aangebracht in de software. Hierdoor bestaat de mogelijkheid om J 
wijzigingen die niet voldoen aan de kwaliteitseisen achteraf ongedaan te maken. 

De kwaliteit van het softwareproduct OpenStore kan volgens de ISO 9126 (2001) norm 
aan de hand van zes hoofdkarakteristieken en zevenentwintig subkarakteristieken 
beschreven worden. In Figuur llworden deze hoofd- en subkarakteristieken 
weergegeven. 
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Figuur 11: Het ISO- 9126 kwaliteitsmodel voor interne en externe kwaliteit 
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Uiteindelijk beïnvloedt de kwaliteit van het proces via de kwaliteit van het product de 
kwaliteit die de gebruiker ondervindt. (zie hiervoor Figuur 10) De kwaliteit die de 
gebruiker ondervindt is binnen de ISO-9126 (2001) gedefinieerd als quality in use. 
Volgens de ISO-9126 norm (2001) is de quality in use onder te verdelen in 4 
karakteristieken. Deze zijn weergegeven in Figuur 12. 

Quality in use 

Effectivenss Productivity safety satisfaction 

Figuur 12: Het ISO-9126 kwaliteitsmodel voor Quality in use 

In de norm zelf wordt aangegeven dat het ondoenlijk is om alle interne en externe 
subkarakteristieken te meten. Daarnaast is het ondoenlijk om voor alle mogelijke 
gebruikerstaken de quality in use karakteristieken te meten. Afhankelijk van de 
bedrijfsdoelstellingen, de aard van het product en het ontwerpproces moet dus een 
keuze gemaakt worden uit de kwaliteitskarakteristieken die gemeten worden. 

Binnen ACA wordt bij de releaseontwikkeling mede door de prioriteitstelling voor te 
bouwen zaken aangegeven waar de prioriteit ligt. Als kwaliteit echter in algemene zin 
bekeken wordt dan ligt bij ACA de prioritering voor te bouwen zaken als volgt: 
1. Functionaliteit/gebruikersvriendelijkheid/efficiency 

(Functionality, quality in use satisfaction, quality in use effectiveness) 
Conform functionele specificaties en "standaard" userinterface van de betreffende 
applicatie. 

2. Onderhoudbaarheid 
(Maintainability) 
Middels update/installatie procedures moeten in principe alle onderliggende versies 
ge-upgrade kunnen worden. 

3. Betrouwbaarheid 
(Reliability) 
Op basis van testscenario's vaststellen of verwachte resultaten overeenkomen met 
werkelijke resultaten. 

4. Portabiliteit 
(Portability) 
Op basis van minimumspecificaties (hardware/besturingssystemen) worden de 
systeemtests op verschillende configuraties uitgetest waarbij aan het punt van 
betrouwbaarheid voldaan moet zijn. 

Om aan de hiervoor genoemde eisen te voldoen wordt het product OpenStore uitgebreid 
getest voordat een release vrijgegeven wordt aan klanten. Dit testen gebeurt door de 
toepassing van diverse testtools en het doorlopen van testscenario's. 
Als gekeken wordt naar de eisen die volgens In 't Veld (1994) gesteld moeten worden 
om een systeem te beheersen, dan kan met betrekking tot de beheersing van kwaliteit 
gesteld worden dat de doeltoestand duidelijk is. Door ACA is gespecificeerd wat de eisen 
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zijn met betrekking tot kwaliteit. Als gekeken wordt naar de tweede eis die gesteld wordt 
aan de beheersing van een systeem dan ontstaat een probleem. In de ISO norm staat 
reeds omschreven dat het ondoenlijk is om alle kwaliteitskarakteristieken van software 
te meten. Hierdoor is het praktisch gezien nooit mogelijk om aan de tweede eis te 
voldoen. Bij de ontwikkeling van software kan nooit met 100% zekerheid aangegeven 
worden dat het systeem de doeltoestand gerealiseerd heeft. De derde eis is dat er 
mogelijkheden moeten zijn om het systeemgedrag te beïnvloeden. Het verband tussen 
de ingreep en het daaruit voortvloeiende resultaat moet bekend zijn. Uit de wijze waaro~ 
met het aspect kwaliteit omgegaan wordt blijkt al dat niet zo zeer gekeken wordt naar 
het proces maar naar de uitkomsten van het proces. Er wordt op een indirecte manier 
bepaald of het proces goed gefunctioneerd heeft. Fouten die veroorzaakt zijn in dit 
proces worden hersteld. Doordat er geen volledige registratie is van de fouten ( er wordt 
geen hersteltijd geregistreerd) en er geen analyses plaats vinden van historische fouten 
is er geen terugkoppeling naar het proces. 

3.5 Beheersing van geld 
Van Vliet (1993) geeft al aan dat het beheersen van het aspect geld met name betekent 
het beheersen van arbeidskosten. Om de kosten van software te berekenen is het dus 
met name nodig om het aantal manuren te beheersen binnen een 
softwareontwikkeltraject. Deze manuren zijn niet één op één inwisselbaar met 
doorlooptijd volgens Brooks (1975). Hij toonde aan dat het toevoegen van mensen als 
individuele subtaken verdeeld zijn niet leidt tot doorlooptijdverkorting maar eerder tot 
doorlooptijdverlenging. Hoe meer mensen er aan een project werken en getraind moeter 
worden, des te meer moet er gecommuniceerd worden. 

De kosten van een afdeling als OpenStore worden bepaald aan de hand van het aantal 
FTE op de afdeling. Naast de loonkosten wordt er een toeslag gegeven per FTE voor 
indirecte kosten zoals hardware, gebouwen, etc. Bij ACA is het toekennen van resources 
aan de verschillende afdelingen een strategische keuze. Met het toekennen van de 
capaciteit aan een afdeling wordt een beperking gegeven op de functionaliteit die 
gebouwd kan worden in een bepaalde doorlooptijd. Deze afweging is een strategische 
keuze. Door de directie van ACA is bepaald dat er 6 FTE toegewezen zijn aan de afdeling 
OpenStore. Hiermee liggen de kosten voor de afdeling OpenStore nagenoeg vast. 

Bij de huidige manier van werken is er geen doeltoestand gedefinieerd met betrekking 
tot het aspect geld. Er wordt geen budget vastgelegd voor het ontwikkelen van een 
nieuwe release van het pakket OpenStore. Door de directie wordt capaciteit (in de vorm 
van arbeid) gealloceerd over de verschillende ontwikkelafdelingen. Door deze 
capaciteitsallocatie worden kosten gemaakt bij het ontwikkelen van OpenStore. Er 
vinden geen voor-en nacalculaties plaats zodat niet bekend is binnen de organisatie wat 
de exacte kosten van een nieuwe release zijn. 

3.6 Beheersing van informatie 
Beheersing van informatie heeft zowel betrekking op inhoudelijke projectinformatie als 
op informatie met betrekking tot de beheersing van het project. Er liggen op de afdeling 
OpenStore geen eisen vast voor de vorm en inhoud van de documenten. Er ligt niet 
formeel vast waar documenten opgeslagen worden en hoe revisies onderhouden worden. 
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3.6.1 Inhoudelijke projectinformatie 
Er zijn op de afdeling vier belangrijke informatiebronnen met betrekking tot de 
inhoudelijke projectinformatie: 
1. Het releaseplan 

Hierin staat beschreven welke functionaliteiten in de eerstkomende release 
opgeleverd moeten worden. 

2. De functionele specificaties 
Hierin staan beschrijvingen van hoe het programma moet werken. 

3. De technische specificaties 
Hiermee wordt aangegeven welke technische aanpassingen aan het programma, 
database en stored procedures gedaan moeten worden voor het realiseren van de 
gewenste functionaliteit. De technische specificaties worden met name mondeling en 
door middel van databaseaanpassingen overgedragen. 

4. Track Record 
Track Record is een workflowprogramma waarin geconstateerde 
tekortkomingen/fouten vastgelegd worden. Aan deze tekortkomingen worden 
statussen toegekend. Een status geeft aan waar in het ontwikkelproces het item 
opgepakt moet worden. Aan de items wordt een prioriteit toegekend. Op de afdeling 
zijn mondelinge afspraken gemaakt met betrekking tot het gebruik van Track Record. 
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3.6.2 Projectinformatie 
Er ligt weinig tot geen informatie vast met betrekking tot de wijze van beheersing van d 
verschillende aspecten (tijd, geld en kwaliteit) van het project. Er wordt door middel van 
een releaseplan op een hoog niveau vastgelegd wanneer zaken klaar moeten zijn. Er is 
geen detailplanning gemaakt voor de ontwikkeling van release C, release D en release E. 
(laatste drie releases OpenStore). Er worden geen tijdsregistraties bijgehouden op de 
afdeling OpenStore zodat niet vastgesteld kan worden of het uitlopen van een release 
veroorzaakt wordt door externe verstoringen, interne verstoringen of door een foutieve 
inschatting van taken. Het aspect geld wordt niet gevolgd op de afdeling. Zaken die te 
maken hebben met kwaliteit worden indien opgemerkt tijdens testen vastgelegd in Trac 
Record. 

Bij de start van het onderzoek is aan de medewerkers van de afdeling OpenStore 
ondermeer gevraagd welke documentatie opgebouwd wordt gedurende het 
ontwikkelproces. Hieruit bleek dat zij verschillend denken over de documentatie die 
opgebouwd wordt tijdens het ontwikkelproces. Dit geldt zelfs voor de sleutelfuncties op 
de afdeling. In Tabel 1 is weergegeven hoe vaak documenten door medewerkers van de 
afdeling genoemd worden. 

Documentatie Aantal maal genoemd 
Functionele specificaties 5 
Functioneel ontwerp 2 
Technische ontwerp 1 
Toelichtingen in source 1 
Testplannen 2 
Testresultaten 2 
Installatie en update documenten 2 
OpenStore overleg notulen 1 
Documentatie ten behoeve van overdracht 1 
Helpfiles 1 

Tabel 1: Genoemde documentatie 

Hieruit blijkt dat volgens de eisen die In 't Veld (1994) stelt om een systeem te 
beheersen, dat de doeltoestand voor beheersing van informatie niet duidelijk is. Hierdoo 
kan het proces met betrekking tot het aspect informatie niet beheerst worden. 

3.7 Beheersing van organisatie 
Met het beheersen van de organisatie bedoelt van Vliet (1993) dat leden van het 
ontwikkelteam moeten weten wat hun rol is en wat van hen verwacht wordt. Van alle 
medewerkers op de afdeling OpenStore zijn de functieomschrijvingen beschikbaar. In 
deze functieomschrijvingen staan de taken omschreven zoals die in zijn algemeenheid 
gelden bij een bepaalde functie binnen ACA. De medewerkers van de afdeling OpenStore 
herkennen hun eigen taken, als alle taken van de afdeling OpenStore voorgelegd 
worden. Naast de rol die mensen moeten vervullen in het project is het volgens Van Vliet 
(1993) ook belangrijk dat de medewerkers op de hoogte zijn van de verwachtingen die 
anderen hebben van het projectteam. Binnen de afdeling OpenStore wordt niet overlegd 
over verwachtingen die anderen hebben van de afdeling. De verwachtingen ten aanzien 
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van het aspect doorlooptijd waren dan ook niet bekend bij alle medewerkers van de 
afdeling OpenStore. 

Doordat de doeltoestand van het aspect organisatie niet voor alle leden van de afdeling 
duidelijk is, kan volgens In 't Veld (1994) gesteld worden dat het proces met betrekking 
tot het aspect organisatie niet beheerst wordt. 

3.8 Beheersing softwareontwikkeling op afdeling OpenStore. 
In de voorgaande paragrafen is gekeken naar de aspecten die volgens Van Vliet (1993) 
beheerst moeten worden bij het ontwikkelen van software in relatie tot de afdeling 
OpenStore. Deze aspecten zijn beoordeeld op de punten die In 't Veld (1994) 
noodzakelijk acht voor beheersing van software. In Figuur 13 is kort samengevat waar 
de knelpunten voor de afdeling OpenStore liggen voor de beheersing van 
softwareontwikkeling. 
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Beheersing tijd Beheersing kwaliteit Beheersing geld 

Onbekend, 
geen detailplanning 

Doeltoestand te 
Realiseren? - ~------1~ 

Geen vergelijking 
gepland versus 
gerealiseerd 

Doeltoestand 
te beïnvloeden? Technisch onmogelijk 

Doeltoestand 
bekend? 

omdit100% ~ 
te beheersen 

Doeltoestand te 
Realiseren? 

Geen eenduidig 
beeld op 

de afdeling 

Beheersing informatie 

Figuur 13: ISHIKAWA diagram te beheersen aspecten 

T u / e technische universiteit eindhoven 

/faculteit technologie management 
Wouter Kuijpers 

Geen sturing op proces 
Maar op output 

Doeltoestand 
te beïnvloeden? 

Doeltoestand 
Bekend? 

Doeltoestand -~~ 
bekend? 

Doeltoestand onbekend 
bij gedeelte afdeling 

Geen 
invloed 
mogelijk 
Door afdelin 

Doeltoestand 
te beïnvloeden? 

Beheersing organisatie 

Onbeheerst 
ontwikkel proces 

22 



HOOFDSTUK 4 Projectmanagement 

Hoofdstuk 4 Projectmanagement 
Uit het voorgaande hoofdstuk blijkt dat de ontwikkeling van OpenStore niet beheerst 
wordt volgens de eisen zoals gesteld door In 't Veld (1994) voor de aspecten tijd, geld 
en kwaliteit en de ondersteunende aspecten organisatie en informatie. In de literatuur is 
gezocht naar methodieken voor de beheersing van het ontwikkelen van software. De 
belangrijkste hierbij gebruikte bronnen zijn de bibliotheek van de TU/E, Elseviers Science 
Direct, Springerlink (Kluwer Academie Publishers) en journalen van IEEE. In de literatuur 
zijn talloze voorbeelden van auteurs die projectmanagement toepassen op de beheersing 
van softwareontwikkeling. 

Onder projectmanagement wordt het volgende verstaan volgens het project 
management institute (1996): 
Het toepassen van kennis, vaardigheden, tools en technieken op projectactiviteiten om 
tegemoet te komen aan projecteisen. Projectmanagement wordt uitgevoerd door het 
toepassen van processen als initiëren, plannen, uitvoeren, beheersen en uitvoeren. Het 
projectmanagement team managet het project en heeft te maken met: 

• Tegenstrijdige eisen ten aanzien van scope van het project, tijd, kosten, risico's 
en kwaliteit. 

• Belanghebbenden met tegengestelde wensen, eisen en verwachtingen. 
• Vastgelegde eisen. 

Projectmanagement is een iteratief proces waarbij gedurende het project de genoemde 
processen verschillende malen doorlopen worden. 

Voorbeelden van auteurs die projectmanagement toepassen zijn Pfleeger (1987), van 
Vliet (1993), Craig & Jassim (1995), Sommerville (1995), ), Whitten (1995) en Hughes & 
Cotterrell (2002). Door de verschillende auteurs worden verschillende 
projectmethodieken toegepast. Ze gebruiken zonder uitzondering een projectmatige 
aanpak voor het ontwikkelen van software. Er is geen literatuur gevonden waarin een 
andere beheersingsmethodiek toegepast wordt voor software ontwikkeling dan 
projectmanagement. Op grond hiervan wordt de conclusie getrokken dat 
projectmanagement gegeven de huidige stand van kennis de aangewezen methodiek is 
voor de beheersing van het ontwikkelen van software. 

Op de afdeling OpenStore wordt geen formele projectmanagementmethodiek toegepast. 
Er zijn geen formele procedures met betrekking tot projectmanagement en er zijn in het 
verleden voor de actuele releases C, D en E van OpenStore geen 
projectmanagementplannen gemaakt. 

4.1. Prioriteiten OpenStore 
De directie van ACA bepaalt de prioriteiten op de afdeling OpenStore. Binnen de afdeling 
OpenStore worden door de directie de prioriteiten als volgt gelegd: 

Prioriteit 1: Kwaliteit. 
• Functiona I iteit/ gebru i ksvriendel ij kheid/ efficiency 

Conform de functionele specificaties en passend bij de "standaard" userinterface 
van de betreffende applicatie. 

• Onderhoudbaarheid 
Middels update/installatie procedures moeten in principe alle onderliggende 
versies ge-upgrade kunnen worden. 
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11■ ; 
• Betrouwbaarheid 

Door middel van testscenario's moet vastgesteld zijn dat verwachte resultaten 
overeenkomen met de werkelijke resultaten . 

• Portabiliteit 
Op basis van minimumspecificaties voor hardware en/of besturingssystemen 
worden de systeemtests op verschillende configuraties uitgetest waarbij aan het 
punt van betrouwbaarheid voldaan moet zijn. 

Prioriteit 2: Tijd 
Door de afdeling OpenStore moet jaarlijks een nieuwe release van OpenStore opgelever 
worden. Hierbij moet wel de kanttekening geplaatst worden dat, als niet de minimale 
vereiste functionaliteit aanwezig is, dan de releasedatum wordt opgeschoven. 

Prioriteit 3: Geld 
De kosten van het project zijn afhankelijk van de resources die werken aan het project. 
Door de directie van ACA worden resources toegekend aan de afdeling en daarmee aan 
het project. Aan de resources zijn kosten zoals salaris, huisvesting, etc. gekoppeld. De 
afdeling zelf heeft hier geen invloed op. 

De oplossingsrichting moet het beheersen van de bovenstaande punten ondersteunen. 

4.2 Belang projectmanagement 
Een tweetal onderzoeken naar het effect van het toepassen van projectmanagement 
worden hieronder toegelicht. Naast deze onderzoeken wordt op basis van het capability 
maturity model gekeken op welk niveau de afdeling OpenStore zich bevindt en wat er 
moet gebeuren om naar een hoger niveau (beter beheerst niveau) te komen. 

4.2.1 Risico's niet toepassen projectmanagement 
Evans et al. ((2002) hebben op basis van een onderzoek naar 280 verschillende 
softwareprojecten gevonden dat het niet toepassen van projectmanagement de volgend 
risico's met zich mee brengt: 
1. Niet voldoen aan kritieke eisen van de klant. 
2. Opnieuw moeten maken van producten doordat ze inconsistent zijn. 
3. Problemen met betrouwbaarheid van software worden niet tijdig opgemerkt. 
4. Projectplannen zijn onrealistisch of worden niet doorgevoerd en leiden tot een 

onvoorspelbare ontwikkelomgeving. 
5. Softwarefouten worden niet opgemerkt doordat software inspecties niet gepland zijn 

of niet uitgevoerd worden. 
6. Essentiële systeemfuncties worden niet correct uitgevoerd of zijn niet betrouwbaar 

door problemen gedurende het testen of door onvoldoende testen van software 
componenten. 

4.2.2 Invloed subjectief beoordeelde projectfactoren op projectsucces 
Wohlin et al. (2003) heeft een onderzoek gedaan naar een methodiek om te bepalen 
welke projectfactoren het projectsucces beïnvloeden. Wohlin et al. (2003) gebruiken ter 
illustratie data van 46 softwareprojecten. Succes is in dit onderzoek gedefinieerd als een 
weging van vier subjectieve factoren. De wegingfactoren zijn bepaald op basis van een 
analyse van de 46 projecten. In dit onderzoek zijn de onderstaande subjectieve factoren 
meegewogen om het projectsucces te bepalen. Achter de succesfactoren staat de 
weegfactor tussen haakjes. 
1. Kwaliteit van de software (0,26) 
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2. Kwaliteit van het ontwerp (0,06) 
3. Tijdigheid van oplevering (0,56) 
4. Acceptatietest (0,12) 

Het onderzoek toonde aan dat de methodiek geschikt is om aan te tonen welke factoren 
invloed hebben op het projectsucces. Op basis van de 46 projecten kwam naar voren dat 
de navolgende factoren een hoge correlatie hebben met projectsucces. De twee factoren 
die veruit het belangrijkste zijn volgens dit onderzoek, zijn: 
1. Projectplanning 
2. Streven naar het halen van plannen 

Andere belangrijke factoren volgens dit onderzoek zijn: 
3. Wijze van programmeren 
4. Management performance 
5. Plannen 

4.2.3 Capability maturity model 
Naast de hiervoor genoemde onderzoeken zijn er nog andere gronden om aan te nemen 
dat het toepassen van projectmanagement noodzakelijk is. In de jaren tachtig heeft het 
Software Engineering Institute (SEI) van de Carnegie Mellon University het 'capability 
maturity model' (cmm) (Humphrey, 1990) ontwikkeld. Dit model is inmiddels wereldwijd 
geaccepteerd als hulpmiddel om de volwassenheid van organisaties voor 
applicatieontwikkeling vast te stellen en deze organisaties op een hoger niveau te 
brengen. Het sw-cmm (software-cmm) drukt de effectiviteit van het ontwikkelproces uit 
in vijf niveaus van volwassenheid. Deze vijf niveaus met hun karakteristieke kenmerken 
zijn: 

Level 1: Initieel 
Een organisatie bevindt zich op niveau 1 als nog onbekend is hoe een proces in elkaar zit 
en hoeveel hulpmiddelen er nodig zijn om een resultaat te bereiken. Planningen lopen 
meestal uit, budgetten worden overschreden. Procesverbetering is niet systematisch. 

Level 2: Herhaalbaar 
Het proces is onder normale omstandigheden voorspelbaar in termen van tijd en geld. 
Bij invoering van nieuwe technologieën of methoden valt men nog terug op niveau 1. 

Level 3: Gedefinieerd 
Het proces is gedefinieerd en onder controle. Ook bij afwijkingen van de normale 
omstandigheden kan goed worden gereageerd. Procesverbetering vindt plaats op basis 
van een kwalitatieve analyse. 

Level 4: Beheerst 
Er wordt systematisch aan het proces gemeten om afwijkingen vroegtijdig te constateren 
en te verbeteren. Procesverbetering vindt plaats op basis van kwantitatieve analyse. 

Level 5: Optimaliserend 
Systematische procesverbetering op basis van metingen is een geïntegreerd onderdeel 
geworden van de bedrijfsvoering. Nieuwe technologieën kunnen beheerst worden 
ingevoerd. 
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Deze vijf niveaus beschrijven een evolutionair pad, dat organisaties kunnen volgen van 
de uitvoering van een onvolwassen, ad hoc-proces naar een beheerst en steeds 
verbeterend proces. Het dekt nieuwbouw en uitbreiding van software en applicaties en 
het projectmatig aangepakte grootschalig onderhoud ervan. Daarbij richt het sw-cmm 
zich op aspecten van projectmanagement, de techniek van applicatieontwikkeling en de 
organisatie van ontwikkeling en onderhoud. Ieder volwassenheidsniveau bestaat uit een 
aantal 'key process areas' (kpa's). Elke kpa heeft een aantal doelstellingen. Om als 
organisatie op een bepaald niveau te opereren, moeten niet alleen de doelstellingen van 
de kpa's van dat niveau worden gerealiseerd, maar ook van de lagere niveaus. Volgens 
de indeling in sw-cmm model kan het ontwikkelproces van de afdeling OpenStore 
ingedeeld worden als een level 1 proces. Om naar een level 2 proces te gaan moeten 
volgens Humprey (1990) de volgende acties genomen worden om te komen tot een 
herhaalbaar proces: 

1. Systematisch project management toepassen. 
2. Zorgvuldig change management toepassen 
3. Kwaliteitsborging toepassen. 

Bij het toepassen van de voorgaande stappen worden de eerste stappen gezet voor het 
verbeteren van project performance. Jiang et al. (2004) hebben echter aangetoond in 
hun studie dat de grootste verbeteringen pas gerealiseerd worden bij CMM level 3. 

4.3 Eisen aan projectmanagementmethodiek 
Voor het beoordelen van de juiste projectmethodiek voor de afdeling OpenStore wordt 
de achtergrond van een viertal projectmethodieken bekeken. De keuze voor drie van 
deze methodieken is bepaald door de algemene acceptatie die er wereldwijd voor deze 
methodieken is. De vierde methodiek is een projectmethodiek die aanbevolen wordt voo 
een kleinschalig softwareontwikkelproject waarin studenten moeten samenwerken. 
Hiervoor is gekozen vanwege de veronderstelling dat de toegepaste projectmethodiek 
voor de beheersing in een softwareontwikkelproject voor studenten een minimum 
projectmethodiek is. 

De gebruikte projectmethodieken zijn: 
1. PRINCE2 
Bronnen, Hughes en Cotterell ((2002), www.prince2whatispsd.html 

2. PMBOK 
Bronnen: IEEE Guide 1490 Adoption of PMI Standard A Guide to the Project 
Management Body of Knowledge, The Institute of Electrical and Electronics Engineers, 
Ine., 2003, www.pmi.org 

3. IEEE-1058 
Bron IEEE-1058-1998 Standard for Software project management plans, ISBN 0-
7381-1447-2, The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Ine., 1998. 
www.ieee.org 

4. Kleine projectmethodiek 
Bron Hughes en Cotterell (2002) 

De verschillende projectmethodieken worden toegelicht in bijlage 3. 
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Aan de hand van de beschrijving van de verschillende methodieken en de bronnen voor 
de verschillende methodieken is aan de medewerkers van de afdeling OpenStore 
gevraagd een kwalitatief oordeel te geven per methodiek. De projectmethodiek die 
gekozen wordt voor de afdeling OpenStore moet voldoen aan een vijftal eisen. Deze 
eisen zijn vastgesteld met medewerkers van de afdeling OpenStore en het management 
van de afdeling R&D. Om tot een positief eindoordeel te komen is door de afdeling 
besloten dat voor minimaal vier van de vijf eisen een positief beoordeling gegeven moet 
zijn. De eisen die gesteld worden aan de toe te passen projectmanagementmethodiek 
zijn: 

1. Bewezen methodiek 
De methodiek moet zich bewezen hebben in professionele omgevingen. Dit om te 
voorkomen dat tijd besteed wordt aan een methodiek die in de praktijk niet 
toepasbaar is. 

2. Toepasbaar op softwareontwikkeling 
De methodiek moet toepasbaar zijn op softwareontwikkeling. Dit om te voorkomen 
dat een projectmethodiek toegepast wordt die niet past bij de specifieke kenmerken 
van het ontwikkelen van software. 

3. Schaalbare methodiek 
De methodiek moet schaalbaar zijn zodat ze toepasbaar is op een relatief kleine 
softwareontwikkelontwikkelafdeling als de afdeling OpenStore. 

4. Eenvoudige methodiek 
De methodiek moet voor alle (toekomstige) medewerkers van de afdeling OpenStore 
eenvoudig te leren en te begrijpen zijn. 

5. Praktische methodiek 
De methodiek moet praktische handvatten geven voor het opstellen van het 
projectplan en het beheersen van het softwareontwikkeltraject. 

4.4 Conclusies projectmanagementmethodieken 
Door de medewerkers van de afdeling OpenStore zijn de verschillende methodieken op 
basis van hun beschrijving in bijlage 4 beoordeeld. 

Per methodiek volgt hieronder een motivering voor de beoordeling die door de 
medewerkers en onderzoeker gedurende een groepssessie van de afdeling OpenStore is 
gegeven. 

4.4.1 Prince2 

• Bewezen methodiek 
PRINCE2 is als methodiek vanaf 1996 in gebruik. PRINCE2 wordt wereldwijd 
toegepast en de Britse overheid adviseert om PRINCE2 toe te passen bij al hun 
projecten. PRINCE2 is hierdoor een bewezen methodiek. 

• Toepasbaar op softwareontwikkeling 
PRINCE2 is initieel ontwikkeld voor het managen van de ontwikkeling van 
informatiesystemen en is daardoor toepasbaar op softwareontwikkeling. 

• Schaalbare methodiek 
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PRINCE2 is een schaalbare methodiek. PRINCE2 is ondanks dat het schaalbaar is 
erg uitgebreid als het strikt wordt toegepast voor een afdeling als OpenStore. 

• Eenvoudige methodiek 
Door de uitgebreide procesbenadering en de verschillende rollen die door de 
projectteamleden vervuld moeten worden, wordt de methodiek niet als een 
eenvoudige methodiek beoordeeld. 

• Praktische methodiek 
De methodiek is niet zondermeer toepasbaar op de afdeling OpenStore. De 
methodiek moet aangepast worden aan de schaalgrootte van de afdeling. Doordat 
veel zaken op een hoog abstractieniveau beschreven zijn, wordt de methodiek nie 
beoordeeld als een praktische methodiek. 

• Totaal oordeel 
Doordat twijfels zijn over de schaalbaarheid voor de afdeling OpenStore, de 
complexheid en het hoge abstractieniveau waarop de methodiek beschreven is, is 
de methodiek niet zondermeer toepasbaar. 

4.4.2 PMBOK 
• Bewezen methodiek 

PMBOK is ontwikkeld door het Project Management Institute (PMI). Deze 
organisatie heeft wereldwijd meer dan 120.000 leden. PMBOK beschrijft 
wereldwijd geaccepteerde projectma nagementwerkwijzen. 

• Toepasbaar op softwareontwikkeling 
PMBOK is breed toepasbaar op vele verschillende gebieden. De organisatie kent 
een aantal Special Interest Groups (SIG's) waaronder een groep specifiek voor 
information systems. Deze groep is bedoeld voor projectmanagers die zich bezig 
houden met het ontwikkelen en gebruiken van informatie systemen. Deze SIG 
heeft meer dan 14.000 leden. Hieruit blijkt al dat PMBOK inzetbaar is bij 
softwareontwikkeling. Verder heeft de Software Engineering Standards Committee 
van het American National Standards Institute PMBOK opgenomen als IEEE Std 
1490™-2003. 

• Schaalbare methodiek 
De doelstellingen van PMI met PMBOK zijn: 

1. Identificeren van algemeen geaccepteerde project management werkwijzen 
2. Maken van basis referentie documenten 
3. Identificeren van algemeen geaccepteerde terminologie 
4. Een basis bieden voor training en accreditatie 

In de PMBOK staat beschreven dat een project kan varieren van 1 persoon tot 
duizenden personen en van een paar weken tot zelfs meer dan vijf jaar. De 
methodiek lijkt echter wel uitgebreid voor kleinere projecten. Hierdoor wordt de 
methodiek niet als heel schaalbaar gezien. 

• Eenvoudige methodiek 
Gedurende de verschillende projectmanagementprocessen wordt een relatie 
gelegd naar de verschillende kennisgebieden binnen de PMBOK. Doordat de 
kennisgebieden uitgebreid zijn, is PMBOK geen eenvoudige methodiek om toe te 
passen. 

• Praktische methodiek 
De methodiek is net als PRINCE2 niet zondermeer toepasbaar op de afdeling 
OpenStore. Ook deze methodiek moet aangepast worden aan de schaalgrootte 
van de afdeling. Doordat veel zaken op een hoog abstractieniveau beschreven 
zijn, wordt de methodiek niet beoordeeld als een praktische methodiek. 
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• Totaal oordeel 
Door het grote aantal kennisgebieden binnen PMBOK en het hoge abstractieniveau 
waarop de methodiek beschreven is, is de methodiek niet zondermeer toepasbaar 
voor de afdeling OpenStore. 

4.4.3 IEEE-1058 
• Bewezen methodiek 

Met betrekking tot software project management heeft de IEEE de 1058-1998 
norm geschreven. Deze norm is de IEEE Standard for Software Project 
Management Plans. De IEEE is een non-profit organisatie met wereldwijd ca. 
360.000 leden verspreid over 175 landen. De IEEE beheert ook 900 actieve 
standaarden die continu verder ontwikkeld worden waarvan de IEEE 1058-1998 er 
één is. 

• Toepasbaar op softwareontwikkeling 
De IEEE-1058 is specifiek bedoeld voor software project management. Deze 
standaard kan toegepast worden op elke type softwareproject. 

• Schaalbare methodiek 
Het gebruik van de standaard IEEE 1058-1998 is niet gelimiteerd door de grootte, 
complexiteit of risico van het softwareproduct. 

• Eenvoudige methodiek 
De norm beschrijft de vorm en inhoud van het projectmanagementplan. Dit 
document is het leidende document voor het managen van een softwareproject. In 
dit document wordt gespecificeerd wat de technische en management processen 
zijn, die noodzakelijk zijn om software te ontwikkelen die in overeenstemming is 
met de producteisen. Doordat de IEEE-1058 heel specifiek is in de zaken die 
uitgevoerd moeten worden, wordt deze methodiek als een eenvoudige methodiek 
beoordeeld. 

• Praktische methodiek 
De norm geeft duidelijke richtlijnen met betrekking tot de vorm en de inhoud van 
het software managementplan. Bij de inrichting van dit software managementplan 
kan de organisatie bepalen hoe de diverse aspecten uitgewerkt worden. In de 
norm wordt aangegeven dat op basis van de norm een standaard gemaakt kan 
worden die per project aangepast kan worden 

• Totaal oordeel 
Doordat de methodiek op alle punten positief beoordeeld wordt is het 
totaaloordeel positief. 

4.4.4 Kleine project methodiek 
• Bewezen methodiek 

Deze methodiek voor kleine projecten wordt beschreven door Hughes en Cotterrell 
(2002). Deze methodiek wordt op geen enkele wijze ondersteund door onderzoek 
of grote organisaties zoals bij PRINCE2, PMBOK en IEEE-1058 wel het geval is. 

• Toepasbaar op softwareontwikkeling 
De methodiek is bedoeld als methodiek voor studenten die een 
softwareontwikkelproject uit moeten voeren. De veronderstelling is dus dat de 
methodiek geschikt is voor softwareontwikkeling. 

• Schaalbare methodiek 
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De methodiek heeft totaal geen aandacht voor de beheersing van het 
softwareontwikkeltraject. Hierdoor is de methodiek niet geschikt voor grotere 
softwareontwikkeltrajecten. 

• Eenvoudige methodiek 
De methodiek geeft op een uitvoerend niveau exact aan wat gedaan moet worden 
Dit is op laag abstractieniveau beschreven zodat de methodiek door iedereen 
eenvoudig te begrijpen is. 

• Praktische methodiek 
In de methodiek wordt op een praktische wijze beschreven hoe een 
projectmanagementplan geschreven moet worden. 

• Totaal oordeel 
Doordat de beschreven methodiek geen bewezen methodiek is en er geen 
aandacht is binnen de methodiek voor het beheersen van het 
softwareontwikkeltraject, is de methodiek ongeschikt voor de afdeling OpenStore. 

4.4.5 Eindoordeel projectmethodieken 
Op grond van de beoordeling van de verschillende projectmanagementmethodieken doo 
de medewerkers van de afdeling OpenStore kan de conclusie getrokken worden dat zij 
de IEEE-1058 methodiek de meest geschikte methodiek vinden voor de afdeling 
OpenStore. De uitkomst van deze beoordeling is samenvattend weergegeven in Tabel 2. 

Methodiek PRINCE2 PMBOK 
Eis 

Bewezen + + methodiek 
Toepasbaar op 
softwareontwikke + + 
ling 
Schaalbare +/- +/-methodiek 
Eenvoudige - -methodiek 
Praktische - -methodiek 

Totaaloordeel - -
Tabel 2: Beoordeling projectmethodieken 
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IEEE-1058 Kleine project 
methodiek 

+ -
+ + 

+ -
+ + 
+ + 
+ -
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Hoofdstuk 5 Toepassing IEEE-1058 op OpenStore 
Uit het vorige hoofdstuk blijkt dat projectmanagement de beste methode voor 
beheersing van softwareontwikkeling is en de projectmethodiek IEEE-1058 van de 
beoordeelde methodieken het beste toepasbaar is voor de afdeling OpenStore. In dit 
hoofdstuk wordt de toepassing voor de afdeling OpenStore verder uitgewerkt. 

5.1. Uitgangspunten bij toepassen IEEE-1.058 
De afdeling OpenStore heeft bepaalde kenmerken. Door deze kenmerken is de 
projectmethodiek IEEE-1058 niet zondermeer toepasbaar op de afdeling OpenStore. De 
belangrijkste kenmerken waardoor IEEE-1058 niet zondermeer toepasbaar is, zijn: 

• Acceptatie van een projectmethodiek door medewerkers 
Het zonder aanpassingen doorvoeren van deze projectmethodiek zou volgens de 
medewerkers van de afdeling OpenStore betekenen dat bij ieder nieuw project 
een aantal zaken opnieuw uitgevoerd moeten worden zonder dat dit volgens hen 
een toegevoegde waarde heeft voor het desbetreffende project. 

• Projecten staan niet op zichzelf. 
Er worden door de afdeling als het ware repeterend projecten uitgevoerd. De 
afdeling OpenStore moet jaarlijks een nieuwe release opleveren. Elke nieuwe 
release van OpenStore wordt binnen de organisatie ACA gezien als een nieuw 
project. 

Om tegemoet te komen aan de uitdrukkelijke wens van de afdeling OpenStore om geen 
zaken te beschrijven in het projectmanagementplan die niet uniek zijn voor het project 
is gezamenlijk (Onderzoeker, Directeur R&D ACA en medewerkers afdeling Open Store) 
besloten om het projectmanagementplan conform IEEE-1058 aan te passen Op basis van 
de IEEE-1058 wordt een minimumset ontwikkeld. De minimumset bevat die punten die 
project specifiek zijn en die minimaal uitgevoerd moeten worden om het project te 
beheersen. Dit is niet conform de eisen van de IEEE-1058. De norm zegt hierover: 

" the standard identifies the elements that should appear in all software project 
management plans" 

Het gevolg van de beslissing om de IEEE-1058 aan te passen is dat de 
projectmanagementmethodiek op de afdeling OpenStore niet conform de IEEE-1058 is, 
maar gebaseerd is op de IEEE-1058. , 

De afdeling OpenStore heeft een tweetal kenmerken die de eis van de medewerkers om 
niet de gehele projectmethodiek toe te hoeven passen acceptabel maakt: 

1. De afdeling en daarmee het projectteam bestaat uit een vast team van mensen 
waarin geen variatie is gedurende het project en weinig tot geen variatie is 
gedurende een aantal projecten. 

2. De afdeling OpenStore maakt deel uit van de organisatie ACA. Het betreft hier een 
organisatie waarbij een groot aantal zaken formeel geregeld zijn. Er bestaat een 
intern kwaliteitsysteem waarin procedures en werkinstructies vastliggen 
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5.1.1 Wijze van minimaliseren IEEE-1058 
In Figuur 14: Beheersingsniveaus is weergegeven op welke 
niveaus binnen de organisatie ACA informatie wordt 
vastgelegd die van belang is voor de afdeling OpenStore. 
Onder informatie wordt in dit geval verstaan: procedures, 
werkinstructies, inhoudelijke gegevens, afspraken, etc. De 
informatie die op het niveau van ACA is vastgelegd kan 
gebruikt worden binnen de hele organisatie. De informatie die 
op het niveau van de afdeling OpenStore is vastgelegd kan 
gebruikt worden voor alle projecten die door de afdeling 
worden uitgevoerd. De informatie op het niveau van project 
OpenStore release A"Z is specifiek voor het project. Om de 
inhoud van het projectmanagementplan te minimaliseren en 
de afdeling zo min mogelijk te belasten, wordt de informatie 
op een zo hoog mogelijk niveau neergelegd. Dit heeft tot 
gevolg dat zowel op afdelings- als op projectniveau het 

ACA 

Afdeling 
Open Store 

/ "" Project Open 
Store 

Release A ... z 

minimum aan informatie, dat vastgelegd moet worden vastgelegd is. 

Figuur 14: 
Beheersingsniveaus 

5.2 Minimumset op basis van IEEE-1.058 
In Bijlage 5 is per punt van de IEEE-1058 uitgewerkt en gemotiveerd of deze in de 
minimumset hoort op basis van de voorgaande uitgangspunten. De punten die toegepas 
moeten worden in de minimumset zijn essentieel voor de uitvoering van projecten door 
de afdeling OpenStore. In deze paragraaf zijn alle punten opgenomen uit de IEEE-1058 
die essentieel zijn bij de beheersing van het ontwikkeltraject op de afdeling OpenStore. 
De onderstaande punten vormen dan ook de minimumset die moet worden toegepast bij 
elke nieuwe release van het product OpenStore. Deze punten samen leiden uiteindelijk 
tot een minimumset die is opgenomen in Tabel 3. 

Punt Titelpaaina 
Toelichting 
Opnemen in minimumset Ja / Nee / Afle@iss 
Motivatie 

Punt Revisieoaaina 
Toelichtinq 
Opnemen in minimumset Ja / Nee/ Afle@iss 
Motivatie 

1 Punt l 1. Inleiding 

Punt 1.1. Doel, scope en doelstellinaen 
Toelichting Het doel, scope en doelstellingen van het project 

en de op te leveren producten. De aanleiding van 
het project en eventuele relaties met andere 
proiecten. 
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0 nemen in minimumset 
Motivatie 

Punt 
Toelichting 

Opnemen in minimumset 
Motivatie 

Punt 
Toelichting 

0 nemen in minimumset 
Motivatie 
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Ja / Hee/ APIIElers 
Dit is de basis van het project. Met het vastleggen 
van deze punten zijn de uitgangspunten van het 
project voor iedereen hetzelfde. In de termen van 
In 't Veld gaat het hier om de doeltoestand. Als 
niet bekend is welke doeltoestand het systeem 
heeft dan is het niet mogelijk het proces te 
beheersen. 

1.2. Aannames en beperkingen 
Beperkingen en aannames met betrekking tot 
factoren zoals planning, budget, resources, te 
hergebruiken software, techniek die gebruikt moet 
worden of productinterfaces met andere 
producten. 
Ja / Hee/ AP118CFS 

Niet voor alle genoemde punten zullen aannames 
en beperkingen vastgelegd hoeven te worden. 
Budget, te hergebruiken software, techniek die 
gebruikt moet worden liggen al vast. Echter 
belangrijke beperkingen zoals tijd en resources 
moeten bij de start van het project vastgelegd 
worden. Van de resources op de afdeling 
OpenStore wordt naast de tijd die ze besteden 
aan OpenStore ook verwacht dat ze andere taken 
uitvoeren. Bij dit punt kan vastgelegd worden 
hoeveel tijd per medewerker beschikbaar is voor 
andere taken. Deze aannames en beperkingen 
zijn nodig voor het opstellen van planningen. Dit 
punt geeft de grenzen van de mogelijkheden aan 
die er zijn om het systeemgedrag te beïnvloeden. 

1.3. Pro·ect deliverables 
Op te leveren producten, leverdata, afleverlocatie 
en aantallen. Hierin kan ook beschreven worden 
in welke vorm het roduct eleverd moet worden. 
Ja / Hee / APIIElers 
Met het vastleggen van dit punt kan het team bij 
de start van het project duidelijk maken wat bij 
de oplevering verwacht mag worden. Het gaat 
hierbij niet zo zeer om de voor de hand liggende 
punten zoals OpenStore software, maar om 
punten als handleidingen, specificaties, 
supportsoftwaretools, etc. De project deliverables 
maken onderdeel uit van de doeltoestand. 
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IPunt 

IPunt 

Punt 
Toelichting 

Opnemen in minimumset 
Motivatie 

Punt 
Toelichting 

Opnemen in minimumset 
Motivatie 

Punt 
Toelichting 

Opnemen in minimumset 
Motivatie 
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12. Projectmanagement 

l 2.1. Activiteitenplan 

2.1.1.Uit te voeren activiteiten 
Een specificatie van uit te voeren activiteiten in 
het project. De activiteiten worden opgesplitst in 
een work breakdown structure. De activiteiten 
moeten opgesplitst worden tot: 
• Project risico's zichtbaar worden 
• Betrouwbare schattingen van benodigde 

resources mogelijk zijn 
• Betrouwbare schattingen van doorlooptijd 

mogelijk zijn 
Van elke activiteit in de WBS wordt vastgelegd: 
• Benodigde resources 
• Geschatte tijdsduur 
• Output 
• Acceptatie criteria voor de output 
• Vooraf uit te voeren activiteiten 
• Afhankelijke activiteiten . 
Ja / Hee/ A"'eeiss 
Dit is de basis voor het maken van een planning. 
Dit punt varieert per proiect. 

2.1.2. Planning 
Op basis van de uit te voeren werkzaamheden 
wordt een planning gemaakt waarin de relatie 
tussen de verschillende activiteiten zichtbaar is en 
waardoor het mogelijk is te zien welke activiteiten 
parallel uitgevoerd kunnen worden . 
Ja / Hee / A"'eeiss 
Dit is de basis om te kunnen volgen of het project 
volqens de planninq verloopt. 

2.1.3. Toewijzing van resources 
De benodigde resources worden per activiteit uit 
de WBS toegewezen. De benodigde aantallen 
resources en de benodigde kwalificaties worden 
aangegeven. 
Ja / Hee/ A"'eeiss 
Dit geeft medewerkers inzicht in wanneer ze 
welke activiteiten uit moeten voeren gedurende 
het project. 
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Punt 
Toelichting 

0 nemen in minimumset 
Motivatie 

1.1. Doel 
1.2. Aanna 
1.3. Pro ·ect deliverables 

Objectieve criteria op basis waarvan een 
acceptatie van de op te leveren producten kan 
plaats vinden. De acceptatie wordt gedaan door 
het tekenen van een overeenkomst op basis van 
de acceptatiecriteria door ontwikkelorganisatie en 
klantorganisatie. Eventuele methoden waarmee 
etest. 

Voordat het product vrijgegeven wordt, wordt een 
testtraject en een pilottraject doorlopen. In het 
product acceptatieplan staan de criteria waaraan 
voldaan moet zijn om deze fasen af te mogen 
sluiten. Deze criteria zijn specifiek voor het 
project. Na de afsluiting van deze fasen kan het 
product formeel overgedragen worden aan de 
or anisatie. 

2.1.1. Uit te voeren activiteiten 
2.1.2. Plannin 

4. Pro· ectafsl u iti n 
Tabel 3: Minimumset op basis IEEE-1058 
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5.3 Randvoorwaarden toepassen minimumset op afdeling 
Open Store 

Bij de toepassing van de minimumset op de afdeling OpenStore moet gekeken 
worden naar het de specifieke kenmerken die gelden voor het proces op de afdeling 
OpenStore. Een aantal kenmerken zijn eerder behandeld in het rapport maar worden 
voor de volledigheid nogmaals vernoemd: 

• Het ontwikkeltraject is globaal in te delen in een viertal hoofdfasen. De 
verschillende stappen in dit proces zijn weergegeven in Figuur 6, Figuur 7 en 
Figuur 8. Iedere fase heeft specifieke karakteristieken met betrekking tot de 
tijdsduur en de inschatting hiervan vooraf. 
o Specificeren (processtappen: Opstellen functionele specificaties tot en met 

opstellen technisch ontwerp, Figuur 6) 
Het is niet mogelijk om vooraf een exacte inschatting te maken van de 
benodigde tijdsduur voor het maken van de specificaties. Doordat een release 
bestaat uit meerdere functionele stukken kan gewerkt worden op basis van ee 
deadline. Bij het bereiken van de deadline kan een overdracht plaats vinden 
van de functionele specificaties die klaar zijn. 

o Programmeren (Processtappen: Deelprogramma uitchecken tot en met maken 
nieuwe bui Id J Figuur 6 en Figuur 7) 
Hier bestaat de grootste onzekerheid met betrekking tot de doorlooptijd op 
basis van de inschatting op basis van release-eisen. De inschatting kan 
verbeterd worden na het opleveren van de specificaties. 

o Testen (Processtappen: Functionele beoordeling tot en met complete test, 
Figuur 7) 
Er moeten verschillende testen uitgevoerd worden die grotendeels repeterend 
van aard zijn. In deze fase zou gebruik gemaakt kunnen worden van 
historische gegevens. Hierbij moet wel de kanttekening gemaakt worden dat 
de afwijking ten opzichte van eerdere testen met name veroorzaakt worden 
door het aantal en de aard van de fouten die gevonden worden tijdens het 
testen. 

o Pilotfase (Processtappen: Maken installatieset tot en met installatiepilot, Figuu 
8) 
De pilotfase is een fase waarbij een vast tijdslot afgesproken wordt waarin het 
programma onder gebruiksomstandigheden bij pilotklanten getest wordt. 

• Het ontwikkelproces wordt uitgevoerd volgens het V-model. (zie paragraaf 2.3) 

• De prioriteit bij de beheersing van het ontwikkeltraject ligt voor ACA op de 
aspecten kwaliteit en tijd. (Zie paragraaf 4.1) 

• De kosten kunnen niet beïnvloed worden door de afdeling OpenStore. (zie 
paragraaf 3.5) 

• Er moet op basis van de release-eisen een inschatting gegeven worden van de 
doorlooptijd van de verschillende release-eisen. (zie paragraaf 3.3) 

• De inschatting van de tijd voor het benodigde ontwikkeltraject is onbetrouwbaar 
en bevat veel onzekerheden. (zie paragraaf 2.1 en paragraaf 3.3) 
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• Naarmate de activiteiten die uitgevoerd moeten worden verder weg liggen in de 

tijd en groter zijn qua doorlooptijd wordt de onzekerheid groter. Dit wordt door 
Gailbraith (1989) als volgt verklaard. Onzekerheid is het verschil dat nodig is om 
een taak te vervullen en de hoeveelheid informatie waarover de organisatie 
beschikt. De onzekerheid wordt zichtbaar in het beginstadium van een project 
waarin het veel moeilijker is een eenduidige eisenspecificatie op te stellen. Door 
de onzekerheid in het beginstadium in de eisen- en ontwerpspecificaties bestaat 
de mogelijkheid dat er zich iteraties in het ontwikkelproces zullen voordoen. Door 
de grotere onzekerheid is het moeilijker een schatting te maken van de kosten en 
doorlooptijd van diverse activiteiten. 

• De release-eisen worden bij de start van het ontwikkeltraject ingedeeld volgens 
het MOSCOW principe. Moscow is een acroniem. De eisen aan het systeem 
worden onderverdeeld in Must have, Should have, Could have en Want to have 
but won't have this time. De M eisen moeten worden gerealiseerd en vormen de 
minimum eisen van het systeem. De S eisen moeten ook worden gerealiseerd 
maar er is een work-around realiseerbaar. C eisen moeten worden gerealiseerd 
wanneer er voldoende tijd is maar zouden eventueel kunnen vervallen zonder de 
toepasbaarheid van het systeem aan te tasten. W eisen zijn belangrijke eisen 
maar horen niet bij de doelstellingen van het huidige traject. 

• Wijzigingen van de release-eisen gedurende het ontwikkeltraject verstoren het 
ontwikkelproces in ernstige mate en moeten vermeden worden. Dit kan verklaard 
worden aan de hand van de wat Galbraith (1989) zegt over onzekerheid. Door 
wijzigingen in de release eisen neemt de onzekerheid in het project opnieuw toe. 
Daarnaast kan het zo zijn dat nieuwe release-eisen invloed hebben op de 
ontwikkeling van bestaande release-eisen. De specificaties van bestaande release
eisen kunnen hierdoor namelijk veranderen. 

• Bij ACA ligt de opleverdatum vast doordat jaarlijks een nieuwe release opgeleverd 
moet worden (paragraaf 2.1). Doordat de directie van ACA resources alloceert 
voor de afdeling OpenStore en de kosten van de afdeling nauw samenhangen met 
de resources (paragraaf 3.5) heeft de afdeling hier geen invloed op. 

5.4 Richtlijnen bij toepassen minimumset op afdeling 
Open Store 

In bijlage 6 is een uitgebreide toelichting te vinden op het opstellen van de minimumset 
voor de afdeling OpenStore. In deze paragraaf zijn de richtlijnen gegeven voor het 
opstellen van de minimumset voor de afdeling OpenStore. 

5.4.1 Inleiding in de minimumset 
De inleiding in de minimumset omvat de navolgende onderdelen: 

• Doel, scope en doelstellingen 
• Aannames en beperkingen 
• Project deliverables 

Deze punten vormen het uitgangspunt voor het ontwikkelen van een nieuwe release. 
Deze uitgangspunten worden voor een belangrijk deel buiten de afdeling bepaald. Het 
belangrijkste onderdeel hiervoor is het PROCO. Het PROCO is reeds eerder aan de orde 
gekomen in paragraaf 2.3. Dit productcoördinatorenoverleg (PROCO) brengt de eisen en 
wensen in voor een nieuwe release en geeft van deze eisen en wensen in gezamenlijk 
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overleg de prioriteit aan. Binnen het Proco zijn diverse functionele afdelingen binnen AC 
vertegenwoordigd. (R&D, verkoop, operations, training en consultancy, helpservice) 

5.4.2 Projectmanagement in de minimumset 
In de paragraaf 5.3 is aangegeven aan welke voorwaarden de inrichting van de 
minimumset moet voldoen. Vanuit de probleemstelling van het onderzoek is af te leiden 
dat het tijdig opleveren van een nieuwe release van OpenStore voor ACA belangrijk is. 
Vanuit het gegeven dat de toewijzing van Capaciteit en daarmee indirect van geld een 
strategische keuze is, sluit timeboxing goed aan bij de eisen die gesteld worden door 
ACA. Timeboxing wordt toegepast door Stapleton (1997) bij de ontwikkelmethodiek 
DSDM. Timeboxing betekent effectief dat tijd en geld worden gefixeerd en dat de op te 
leveren functionaliteit variabel is. Het managen van deze functionaliteit gebeurt door 
middel van prioriteitstelling. Initieel wordt een lijst met eisen opgesteld, waaraan 
prioriteiten worden toegekend op basis van het in paragraaf 5.3 beschreven MoSCoW 
principe. Op basis van de lijst wordt een begroting gemaakt (tijd, geld, middelen). Bij 
optredende verschuivingen wordt niet geschoven met tijd of geld maar wordt op basis 
van de prioriteitenlijst bepaald wat binnen de grenzen blijft behoren. Het opstellen van 
deze lijst en de prioritering hiervan wordt gedaan zoals eerder vermeld door het PROCO 
overleg. 

Humprey (1990) geeft aan dat een van de belangrijkste punten om het ontwikkelproces 
te beheersen en van CMM level 1 naar CMM level 2 te gaan is om het werk op te delen. 

Het opdelen van een softwarerelease kan op verschillende manieren gebeuren. Het 
opdelen van een release kan door het opdelen in van werkzaamheden in functionele 
gebieden maar ook door het opdelen van een release in meerdere interne releases. Voor 
de afdeling OpenStore is gekozen voor een combinatie van beide. De opdeling van een 
release voor OpenStore is weergegeven in Figuur 15. Het hoogste niveau is de externe 
release van OpenStore. Tot op heden is deze externe release weergegeven met een 
letter. OpenStore release Eis bijvoorbeeld een release die voor klanten van ACA 
beschikbaar is. 

Ontwlkkelfase 

Interne release 1 Interne release 2 

Bundeling 
release-eisen 1 

Bundeling 
release-eisen 2 

Functioneel 
ontwerp 

Programmeren 

Bundeling 
release-eisen n 

Functioneel 
beoordelen 

Figuur 15: Work breakdown structure Open Store 
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De eerste opdeling die plaatsvindt, is een globale opdeling van het totale 
ontwikkelproces in drie grote delen. Deze fasen sluiten aan bij hetgeen genoemd is in 
paragraaf 5.3. De testfase en pilotfase moeten uitgevoerd worden ongeacht de grootte 
van de externe release voordat overgegaan wordt tot de uitlevering van een externe 
release. Deze fasen moeten uitgevoerd worden zodat met zekerheid bekend is dat de 
release aan de minimum kwaliteitseisen voldoet die door ACA gesteld zijn. De start van 
de testfase kan plaats vinden nadat de ontwikkelfase is afgesloten. Dit betekent 
overigens niet dat er geen testen uitgevoerd kunnen worden gedurende de 
ontwikkelfase. De testen die uitgevoerd worden gedurende de ontwikkelfase zijn 
deeltesten van de software. 

De ontwikkelfase wordt opgesplitst in een aantal interne releases. Een interne release 
wordt ingedeeld als een verzameling van functionele eisen. Deze verzameling van 
release-eisen wordt bepaald door de prioriteit van de release-eisen. Deze release-eisen 
worden ingedeeld worden volgens het MoSCoW principe. Het aantal interne releases is 
afhankelijk van het aantal functionele eisen voor een externe release en de omvang van 
de functionele eisen en wordt opgesteld door het afdelingshoofd in samenspraak met de 
directie. Aan het einde van een interne release kan besloten worden om geen nieuwe 
functionele eisen meer toe te voegen en zo snel mogelijk over te gaan naar de testfase. 
Deze beslissingbevoegdheid ligt bij de directie van ACA. Bij deze beslissing worden de 
afgeronde interne releases overgenomen in de externe release. Als overgegaan wordt tot 
een externe release voordat alle geplande interne releases afgerond zijn, zal niet alle 
geplande functionaliteit opgeleverd worden in de externe release. Dit is in 
overeenstemming met het principe van Timeboxing. Het toepassen van Timeboxing 
zorgt er echter wel voor dat het mogelijk is om conform de eisen van ACA jaarlijks een 
nieuwe release op te leveren. 

De interne release wordt verder opgedeeld in bundelingen van release eisen. Deze 
bundeling van release eisen mag niet meer werk omvatten dan door de afdeling 
OpenStore in twee weken gerealiseerd kan worden. Deze periode sluit aan bij de 
gewenste rapportagefrequentie van de afdeling OpenStore. Op de afdeling OpenStore 
wordt tweewekelijks een overleg gevoerd. Door werkzaamheden binnen de bundeling 
van release eisen zo te kiezen dat deze aansluiten bij de rapportagecyclus van de 
afdeling kan gerapporteerd worden over werkzaamheden die afgerond moeten zijn. Dit 
sluit aan de bij de gedachte dat bij softwareontwikkeling niet met zekerheid gezegd kan 
worden of het klaar is, voordat het daadwerkelijk afgerond is. Er kan immers altijd nog 
een onvoorzien probleem optreden bij het programmeren. Doordat de opdeling van 
werkzaamheden nu zo gekozen is dat deze aansluiten bij de rapportagecyclus kan bij de 
rapportage beoordeeld worden of werkzaamheden wel of niet afgerond zijn. De bepaling 
of iets klaar is of niet wordt bepaald door de functionele beoordeling. Een 
programmaonderdeel dat niet goed door een functionele beoordeling is gekomen wordt 
gezien als niet klaar. 

Doordat managementrapportage en PROCO bij ACA op maandelijkse basis plaats vinden, 
kan voor de afdeling OpenStore gedurende de ontwikkelfase over het verloop van twee 
bundelingen van release eisen per PROCO / managementoverleg gerapporteerd worden. 

Door de toepassing van deze methode wordt bereikt dat van de taken die onderhanden 
zijn duidelijk is wanneer ze afgerond moeten zijn. Er is geen deadline die ver in de 
toekomst ligt, er ligt telkens een deadline die maximaal twee weken weg is. Hierdoor is 
het werk waarmee men bezig is beter te beheersen. Daarnaast kan door de directie de 
beslissing genomen worden bij het afronden van een interne release dat deze omgezet 
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wordt naar een externe release. Hiermee wordt aan de eis van ACA voldaan dat er 
jaarlijks een nieuwe release opgeleverd wordt. 

5.4.3 Productacceptatie in de minimumset 
Het productacceptatieplan kent twee belangrijke mijlpalen 
De ontwikkelpilot en de productiepilot. Beiden kennen hun eigen acceptatiecriteria die 
hieronder beschreven zijn: 

Ontwikkel pilot 
De doelstellingen van de ontwikkelpilot zijn het toetsen van de nieuwe functionaliteit 
en/of techniek in de praktijk. Dit gebeurt door een handmatige update /conversie door 
de afdeling OpenStore bij een klant. De functionele en technische ondersteuning die 
nodig is gedurende deze periode gebeurt door de afdeling OpenStore. 

Productiepilot 
De doelstellingen van de productiepilot zijn het toetsen van de nieuwe functionaliteit 
en/of techniek in de praktijk bij meerdere gebruikers, waarbij de ondersteuning gedaan 
moet worden door operationele afdelingen. De productiepilot moet uitgevoerd worden 
onder de volgende voorwaarden: 

• Gebruikers met verschillende configuraties/ modellen 
• Automatische update/ conversie / installatie door de operationele afdelingen 
• Functionele en technische ondersteuning door de operationele afdelingen 

5.4.4 Projectafsluiting in de minimumset 
Na een succesvolle afsluiting van de productiepilot wordt het project afgesloten. Op dat 
moment is de applicatie uit ontwikkeling en overgedragen aan de operationele afdelinge 
en kan de afdeling OpenStore voorbereidingen gaan treffen voor de volgende release 
van OpenStore. 

In de projectafsluiting komen de volgende punten aan de orde: 
• Analyse van projectrapportage; 
• Analyse van gerealiseerde doelstellingen ten opzichte van vooraf gedefinieerde 

doelstellingen. 

Doel van de projectafsluiting is om de afdeling te laten leren van het traject dat 
uitgevoerd is. 
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Hoofdstuk 6 Prestatiemeting bij ontwikkelen 
Open Store 

In hoofdstuk 5 is aangegeven hoe met behulp van de IEEE-1058 een invulling gegeven 
kan worden aan de beheersing van het ontwikkeltraject voor het product OpenStore. Uit 
de opdrachtformulering die in paragraaf 1.3 staat, blijkt dat ACA naast de beheersing 
van het ontwikkeltraject graag wil dat de beheersing van het ontwikkeltraject 
ondersteund wordt met behulp van prestatiemeting. In dit hoofdstuk wordt deze 
prestatiemeting verder uitgewerkt. 

6.1 Reden prestatiemeting op afdeling OpenStore 
Merchant (1998) geeft aan dat er drie belangrijke redenen zijn om controlemechanismen 
in te voeren in organisaties: 

1. Gebrek aan richting 
2. Motivatieproblemen 
3. Persoonlijke beperkingen 

Uit hoofdstuk 3 is duidelijk gebleken dat het probleem bij ACA zich met name toespitst 
op gebrek aan richting. Binnen ACA worden medewerkers van de afdeling ontwikkeling 
gezien als professionals. Heijnsdijk (1994) typeert professionele werkers als zelfstandige 
individuen met in het algemeen een hoog opleidingsniveau. Zij zijn niet gewend 
(bij)gestuurd te worden. Zij alleen zijn het die een probleem signaleren, diagnosticeren 
en zo mogelijk oplossen. Dit stemt overeen met het beeld dat het management van ACA 
heeft over de mensen op de afdeling R&D van ACA. Van medewerkers op de afdeling 
OpenStore wordt dan ook verwacht dat zij in hoge mate in staat zijn om richting te 
geven aan hun eigen werkzaamheden. Dit is ook nodig door de aard van de 
werkzaamheden. In paragraaf 2.1 is al aangegeven dat de aard van de werkzaamheden 
complex is en dat softwareontwikkeling geen routinetaak is. Vanwege deze complexiteit 
wordt van medewerkers verwacht dat zij zelfstandig beslissingen kunnen nemen door 
hun specialistische kennis. Daarnaast is het door deze complexiteit voor medewerkers 
moeilijk om te bepalen of hun inspanningen leiden tot het gewenste resultaat. De 
uiteindelijke uitkomst wordt immers mede door vele andere factoren bepaald. Vanuit dit 
gegeven kunnen medewerkers van de afdeling OpenStore nooit bepalen of de resultaten 
van hun beslissingen en inspanningen het juiste resultaat opleveren. 

6.2 Wijze van prestatiemeting op afdeling OpenStore 
Volgens Merchant (1998) bestaan er drie controlemechanismen: 

1. Op basis van resultaten 
Controle of het proces de juiste resultaten voortbrengt 

2. Op basis van taken 
Controle of medewerkers bepaalde taken uitvoeren (of juist niet uitvoeren) 

3. Op basis van personeel en/of cultuur 
Controle komt uit de medewerkers zelf door intrinsieke motivatie, ethiek en 
moraal, vertrouwen en werksfeer en loyaliteit. Dit kan bereikt worden door 
personeelsbeleid, training en taakontwerp en beschikbaar stellen van de 
benodigde resources. 
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Door van Tuijl (1997) is beschreven dat bij routinematig werk vaak wordt gewerkt met 
drie prestatiesturingsprincipes: 

• Doelen stellen 
• Feedback geven 
• Bekrachtigen (reinforcement) 

Dit principe is weergegeven in Figuur 16 

Condities : 
• Competentie 
• Doelacceptatie 
• Terugkoppeling 

Uitdaging: . ~ • Specifieke, Prestaties moeilijk j~ -
doelen ·~ 

i 
Mechanismen: 
• Aandacht richten 
• Engergie aanwenden 
• Taakstrategieen 

Waarderings
systemen 

• ~ 

Betrokkenheid: 

Tevredenheid ~· Accepteren - van nieuwe 
doelen 

Figuur 16: Motivatieproces gebaseerd op "High performance cycle' Locke & Latham 
(1990) 

In routinesituaties blijkt het sturen op resultaat-indicatoren effectief. In de situatie van 
de afdeling OpenStore is dit echter niet mogelijk. De achterliggende reden is de 
complexiteit van het werk zoals die is toegelicht in paragraaf 2.1. Het niet bereiken van 
resultaten betekent nog niet dat de medewerker geen goede prestatie geleverd heeft. 
Doordat de prestatiesturing als voornaamste doel heeft om de medewerkers te 
informeren over hun bijdrage, valt het controlemechanisme op basis van personeel en/o 
cultuur af en blijft een controlemechanisme op basis van taken over. 

6.3 Prestatiemeting op afdeling OpenStore 
De manier waarop de prestatiemeting praktisch ingericht wordt op de afdeling 
OpenStore is afhankelijk van de informatiebehoefte en de praktische uitvoerbaarheid va 
de meting. De opzet voor de prestatiemeting is dan ook gemaakt in nauw overleg met 
de medewerkers van de afdeling Open Store. De volgende stappen zijn doorlopen: 

1. Bepalen welke informatiebehoefte er is; 
2. Bepalen hoe de informatiebehoefte gerubriceerd kan worden; 
3. Bepalen hoe de informatie vastgelegd en gerapporteerd kan worden; 
4. Bepalen hoe de informatie geanalyseerd kan worden. 

6.3.1 Informatiebehoefte 
Om een rapportage op te kunnen stellen is het noodzakelijk om vast te stellen welke 
informatiebehoefte er is. Uit gesprekken met de afdeling OpenStore blijkt dat er de 
volgende informatiebehoefte tijdens het tweewekelijks gesprek is: 
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• Welke taken moeten uitgevoerd worden in de aankomende periode? 
• Welke taken hadden uitgevoerd moeten zijn in de afgelopen periode? 
• Welke taken zijn afgerond in de afgelopen periode? 
• Welke taken zijn niet afgerond in de afgelopen periode? 
• Wat zijn de redenen waarom taken niet uitgevoerd worden? Is hierbij een 

onderscheidt te maken naar het soort taak? 
• Liggen de redenen binnen het werk of komt het van het extern niet te beïnvloeden 

werk? 

6.3.2 Indeling prestatiemeting 
De afdeling kent een aantal soort taken. Deze taken hangen samen met de verschillende 
werkzaamheden die uitgevoerd worden op de afdeling en zijn weergegeven in Tabel 4. 

Soort taak 
Functioneel soecificeren 
Technisch soecificeren 
Programmeren 
Testen 
Ontwikkeloilot 
Productieoilot 

Tabel 4: Soort taak 

Er zijn een aantal belangrijke categorieën te onderscheiden van de verstoringen die er 
zijn op de afdeling OpenStore. In Tabel 6 zijn deze weergegeven met een toelichting. 

Categorie 

Operationele release 

Ondersteuning 

Projecten 

Versie in ontwikkeling 

T u / e technische universiteit eindhoven 

/faculteit technologie management 
Wouter Kuijpers 

Toelichting 
De afdeling OpenStore heeft in het 
verleden versies ontwikkeld van het 
product OpenStore. Er is 
kennisoverdracht geweest naar 
operationele afdelingen. Als de afdeling 
werkzaamheden uit moet voeren die 
betrekking hebben op overgedragen 
releases dan valt het onder deze 
cateaorie. 
Door andere afdelingen en externe 
partijen wordt soms een beroep gedaan 
op mensen binnen de afdeling voor 
ondersteuning. Het kan dan bijvoorbeeld 
gaan om ondersteuning van sa/es of het 
bedenken van oplossingen voor 
specifieke zaken bij klanten. 
Naast de software OpenStore die 
ontwikkeld wordt door de afdeling, 
wordt soms ook meegewerkt aan andere 
producten. Het kan hier dan 
bijvoorbeeld gaan om software die nodig 
is om bestaande software te laten 
werken onder nieuwe besturingsoftware 
of met nieuwe soorten hardware. 
Verstoringen die bij het ontwikkeltraject 
zelf optreden 
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Overig 

Tabel 5: Categorieën verstoringen 

an; 
Dit zijn oorzaken die niet te voorzien 
zijn en die onvermijdelijk zijn. 
Voorbeelden zijn ziekte, bijzonder verlof, 
etc. 

De categorieën die genoemd zijn in de voorgaande tabel zijn verder uit te splitsen. Deze 
redenen zijn weergegeven in Tabel 6. 

Probleemanalyse/ oplossen problemen 
o erationele release 
Testen opgelost probleem operationele 
release 
Update/Installatie werkzaamheden 
o erationele release 

Wijziging / Uitbreiding van de release 
eisen functioneel 
Wijziging / Uitbreiding van de release 
eisen technisch 
Wijziging prioriteiten (volgorde van de 
items wordt veranderd 
Vorige fase in het ontwikkeltraject is nog 
niet ereed 

Tabel 6: Redenen verstoringen 

6.3.3 Afdelingsrapport 

0 erationele release 

0 erationele release 

erationele release 
Ondersteun in 
Ondersteun in 
Ondersteun in 
Pro·ecten 

Versie in ontwikkelin 

Versie in ontwikkelin 

Versie in ontwikkelin 

Versie in ontwikkelin 
Versie in ontwikkelin 
Overi 
Overi 

Op basis van de informatiebehoefte is met de medewerkers van de afdeling OpenStore 
een rapport ontwikkeld dat is weergegeven in Figuur 17. Het rapport dat ontwikkeld is, is 
gebaseerd op Excel. Excel leent zich goed om eenmalig een rapport op te stellen. Als 
achteraf over meerdere perioden een analyse uitgevoerd moet worden, dan zou het 
makkelijker zijn als de gegevens opgeslagen zijn in een relationele database. Het rapport 
is dan ook een eerste aanzet om te komen tot rapportage. Bij een vervolg op dit 
onderhavige project zal het rapport waarschijnlijk omgezet worden zodat de gegevens 
opgeslagen worden in een database. 
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1 
Afdelingsrapportage 

Open Store 
(Periode 1 van 

1 1 
1 

1 
Periode 2 van Sectie 1 

. Raooortace ooces teld door 1 

1 1 1 

1 Uit te voeren taken periode 1 
Omschrijving taak TR-ltem ' Soort taak i 

1 

1 
Sectie 2 

1 
1 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 1 
Uitgevoerde taken oerlode 1 

OmschriivinQ taak TR-ltem ' Soort taak 1 

1 

1 1 
Sectie 3 

1 
1 1 1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 -
1 1 ,_ 

--- - --- 1 -1 ■- --- 1 
~ 1 lf 

1 ---1 1 ....... , ~ 11 I ....... 
1 ,_, 

1 1 1 
Hiet uitgevoerde taken oeriode 1 

,Omschri ivinQ taak ' TR-ltem • Soort taak Reden 
1 

' 

1 1 

1 Sectie 4 1 
1 1 

1 

1 1 

Uit te voeren taken periode 2 
Omschri ivina taak ' TR-ltem Soort taak ' 

1 

1 
1 

l 
1 1 Sectie 5 1 

1 1 

1 

Figuur 17: Afdelingsrapportage afdeling OpenStore 
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6.3.4 Gebruik rapport 
Het rapport dat afgebeeld is in Figuur 17 is onderverdeeld in 5 verschillende secties. Per 
sectie wordt hieronder beschreven wat vastgelegd moet worden: 

Sectie 1: Rapportageperiode 
In deze sectie wordt vastgelegd over welke perioden wordt gerapporteerd. Periode 1 is 
de periode die verstreken is. Periode 2 is de komende periode. Bij van / tot wordt de 
start en einddatum van de periode ingevuld. Bij Rapportage opgesteld door, de naam 
van diegene die de rapportage hee~ opgesteld. 

Sectie 2: Uit te voeren taken periode 1 
Hier wordt beschreven welke taken uitgevoerd moesten worden in de rapportageperiode. 
Bij omschrijving taak wordt een omschrijving van de taak gegeven. De beschrijving van 
de taken inclusief een link naar de benodigde documenten om te taak uit te kunnen 
voeren liggen vast in Track Record. Een taak die vastligt in Track Record krijgt als 
identificatie een TR-ltem nummer. Dit is voor de mensen van de afdeling OpenStore 
herkenbaar en terug te vinden in het systeem. Dit TR Item nummer wordt ingevuld bij 
TR-item. Bij soort taak wordt een taak gekozen uit Tabel 4. 

Sectie 3: Uitgevoerde taken periode 1 
Hier wordt beschreven welke taken uitgevoerd zijn in de rapportageperiode 1. Bij 
omschrijving taak wordt een omschrijving van de taak gegeven. Bij TR Item wordt het 
referentienummer naar Track Record ingevuld. Bij soort taak wordt een taak gekozen uit 
Tabel 4. 

Sectie 4: Niet uitgevoerde taken periode 1 
Hier wordt beschreven welke taken NIET uitgevoerd zijn in de rapportageperiode 1. Bij 
omschrijving taak wordt een omschrijving van de taak gegeven. Bij TR Item wordt het 
referentienummer naar Track Record ingevuld. Bij soort taak wordt een taak gekozen uit 
Tabel 4. Bij reden wordt een reden uit Tabel 6 gekozen om aan te geven waarom een 
bepaalde taak niet uitgevoerd is. Op basis van de reden die gekozen wordt, wordt 
automatisch de categorie ingevuld. De categorien zijn weergegeven in Tabel 5 De relatie 
tussen reden en categorie is weergegeven in Tabel 6 

Sectie 5: Uit te voeren taken periode 2 
Hier wordt beschreven welke taken uitgevoerd moeten worden in de nieuwe 
rapportageperiode. Bij omschrijving taak wordt een omschrijving van de taak gegeven. 
De beschrijving van de taken inclusief een link naar de benodigde documenten om te 
taak uit te kunnen voeren liggen vast in Track Record. Dit TR Item nummer wordt 
ingevuld bij TR-item. Bij soort taak wordt een taak gekozen uit Tabel 4. 

6.3.5 Analyse 
Doordat tweewekelijks de rapportage opgeleverd wordt die is weergegeven in Figuur 17 
is het mogelijk bij de afsluiting van het project een analyse uit te voeren. De 
aangewezen methodiek voor een analyse van de rapportage is de pareto-analyse. Met 
de pareto-analyse kan bepaald worden hoe vaak een verstoringen uit een bepaalde 
categorie of met een bepaalde reden voorkomen. Op basis van deze analyse kan de 
afdeling bepalen welke verstoringen het meeste voorkomen en welke het beste 
voorkomen kunnen worden. Het kan ook zo zijn dat verstoringen onvermijdelijk zijn 
maar dat er beter rekening mee gehouden kan worden in de planning. In Figuur 18 is 
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een voorbeeld weergegeven van een dergelijke pareto-analyse. Deze pareto-analyse is 
niet gebaseerd op werkelijke gegevens. 
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Noot: Het valt te verwachten dat op basis van de analyses die gedaan worden meer 
gegevens gewenst zijn door de afdeling OpenStore. Hierbij valt te denken aan 
tijdsbesteding aan bepaalde activiteiten. Het is aan de medewerkers van de afdeling 
OpenStore om te beslissen of en welke uitbreidingen in de registratie nodig zijn. 

T u / e technische universiteit eindhoven 

/faculteit technologie management 
Wouter Kuijpers 

47 



HOOFDSTUK 7 Conclusies en aanbevelingen 

Hoofdstuk 7 Conclusies en aanbevelingen 

7.1 Conclusies 
Op basis van het onderzoek kan een aantal conclusies getrokken worden ten 
aanzien van de beheersing van softwareontwikkeling op de afdeling OpenStore. 

7.1.1 Afdeling OpenStore 
Het ontwikkelen van het product OpenStore is een complex proces. Voor deze 
complexiteit zijn een aantal belangrijke oorzaken: 

1. De keuze die gemaakt moet worden voor de inzet van capaciteit. Wordt de 
capaciteit ingezet voor een taak met een lange doorlooptijd waarvan de deadline 
nog ver weg ligt of wordt die ingezet voor een taak die snel uitgevoerd moet 
worden en een korte doorlooptijd kent? 

2. De aard van de werkzaamheden, software engineering is niet een routinematige 
activiteit die niet gestructureerd en bestuurd kan worden zoals repeterende 
productie of administratieve procedures. 

3. Er is een groot aantal belanghebbenden bij het product OpenStore. Al deze 
belanghebbenden hebben vanuit hun perspectief andere wensen met betrekking 
tot het product OpenStore. 

Het ontwikkelproces op de afdeling OpenStore laat zich het beste vergelijken met het V
model. 

7.1.2 Beheersing van softwareontwikkeling 
Voor de beheersing van de processen op de afdeling OpenStore zijn de volgende zaken 
van belang: 

1. Er moet een doeltoestand zijn; men moet weten welke uitvoer of welke toestand 
men met het systeem wil bereiken. 

2. Het systeem moet in staat zijn om de doeltoestand te realiseren. 
3. Er moeten mogelijkheden zijn om het systeemgedrag te beïnvloeden. Het verband 

tussen de ingreep en het daaruit voortvloeiende gedrag moet bekend zijn. 

Bij softwareontwikkeling moeten de volgende aspecten beheerst worden 
• Tijd 
• Kwaliteit 
• Geld 
• Informatie 
• Organisatie 

Op de afdeling OpenStore wordt als volgt omgegaan met de beheersing van de 
verschillende aspecten: 

Tijd 
De doeltoestand is duidelijk. Doordat er geen detailplanning is, is het niet mogelijk om 
vast te stellen of het systeem de doeltoestand kan realiseren. Daarnaast kan doordat er 
geen detailplanning is en geen tijd geregistreerd wordt tussentijds niet bijgestuurd 
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worden. Het wordt pas tegen het einde van het project duidelijk of de planning gehaald 
gaat worden. 

Kwaliteit 
De doeltoestand is duidelijk. Door ACA is gespecificeerd wat de eisen zijn met betrekkin 
tot kwaliteit. Het is ondoenlijk om alle kwaliteitskarakteristieken van software te meten. 
Hierdoor is het praktisch gezien nooit mogelijk om aan de tweede eis voor beheersing te 
voldoen. Bij de ontwikkeling van software kan nooit met 100% zekerheid aangegeven 
worden dat het systeem de doeltoestand gerealiseerd heeft. Er wordt op een indirecte 
manier bepaald of het proces goed gefunctioneerd heeft. Fouten die veroorzaakt zijn in 
het proces worden achteraf hersteld. Doordat er geen volledige registratie is van de 
fouten ( er wordt geen hersteltijd geregistreerd) en er geen analyses plaats vinden van 
historische fouten is er geen terugkoppeling naar het proces. 

§.e!d 
De kosten van een afdeling als OpenStore worden bepaald aan de hand van het aantal 
FTE op de afdeling. Naast de loonkosten wordt er een toeslag gegeven per FTE voor 
indirecte kosten zoals hardware, gebouwen, etc. Bij ACA is het toekennen van resources 
aan de verschillende afdelingen een strategische keuze. Hiermee liggen de kosten voor 
de afdeling OpenStore nagenoeg vast. 

Bij de huidige manier van werken is er geen doeltoestand gedefinieerd met betrekking 
tot het aspect geld. Er wordt geen budget vastgelegd voor het ontwikkelen van een 
nieuwe release van het pakket OpenStore. Er vinden geen voor-en nacalculaties plaats 
zodat niet bekend is binnen de organisatie wat de exacte kosten van een nieuwe release 
zijn. 

Informatie 
De doeltoestand voor beheersing van informatie is niet duidelijk. Er wordt door de 
medewekers verschillend gedacht over de informatie die verzameld wordt en vastgelegd 
moet worden. Hierdoor kan het proces met betrekking tot het aspect informatie niet 
beheerst worden. 

Organisatie 
Niet alle medewerkers van de afdeling OpenStore zijn op de hoogte van de 
verwachtingen die er zijn met betrekking tot de afdeling OpenStore. De verwachtingen 
ten aanzien van het aspect doorlooptijd waren niet bekend bij alle medewerkers van de 
afdeling OpenStore. 

Doordat de doeltoestand van het aspect organisatie niet voor alle leden van de afdeling 
duidelijk is kan volgens In 't Veld gesteld worden dat het proces met betrekking tot het 

1 

aspect organisatie niet beheerst wordt. 

7.1.3 Projectmanagement 
Projectmanagement is de aangewezen methodiek voor de beheersing van 
softwareontwikkeling. 

Op de afdeling OpenStore wordt geen formele projectmanagementmethodiek toegepast. 
Er zijn geen formele procedures met betrekking tot projectmanagement en er zijn in het 

T u / e technische universiteit eindhoven 

/faculteit technologie management 
Wouter Kuijpers 

49 



HOOFDSTUK 7 Conclusies en aanbevelingen ••• 
verleden voor de actuele releases C, D en E van OpenStore geen projectmanagement
plannen gemaakt. 

De projectmanagementmethodiek gebaseerd op IEEE-1058 past van de beoordeelde 
methodieken het beste bij de afdeling OpenStore. 

7.1.4 Toepassing IEEE-1058 
De projectmethodiek IEEE-1058 kan voor de afdeling OpenStore aangepast worden 
zodat alleen zaken vastgelegd hoeven te worden die per project variëren. 

De aanpassing van de IEEE-1058 leidt tot een minimumset die minimaal vastgelegd 
moet worden bij de start van een project. 

De minumumset bevat de volgende onderdelen: 
Titelpagina 
Revisiepagina 

1. Inleiding 
1. 1. Doel, scope en doelstellingen 
1.2. Aannames en beperkingen 
1.3. Project deliverables 

2. Projectmanagement 
2.1. Activiteitenplan 
2.1. 1. Uit te voeren activiteiten 
2.1.2. Planning 
2.1.3. Toewijzing van resources 

3. Productacceptatieplan 
4. Projectafsluiting 

Om de voortgang van softwareontwikkeling te kunnen bewaken moet een vergelijking 
gemaakt worden met het plan. 

Bij het maken van software is pas te controleren hoe ver men is als een fase is 
afgesloten. 

Door het opdelen van het project in kleine stukken wordt het ontwikkelproces 
beheersbaar. 

7.1.5 Prestatiemeting bij ontwikkelen OpenStore 
Er zijn drie belangrijke redenen om controlemechanismen in te voeren: 
1. Gebrek aan richting 
2. Motivatieproblemen 
3. Persoonlijke beperkingen 

Binnen ACA worden medewerkers van de afdeling ontwikkeling gezien als professionals. 
Van medewerkers op de afdeling OpenStore wordt dan ook verwacht dat zij in hoge 
mate in staat zijn om richting te geven aan hun eigen werkzaamheden. Dit is ook nodig 
door de aard van de werkzaamheden 

Er bestaan drie controlemechanismen: 
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1. Op basis van resultaten 
2. Op basis van taken 
3. Op basis van personeel en/of cultuur 

Bij routinematig werk vaak wordt gewerkt met drie prestatiesturingsprincipes: 
• Doelen stellen 
• Feedback geven 
• Bekrachtigen (reinforcement) 

In routinesituaties blijkt het sturen op resultaat-indicatoren effectief. In de situatie van 
de afdeling OpenStore is dit echter niet mogelijk. Het niet bereiken van resultaten 
betekent nog niet dat de medewerker geen goede prestatie geleverd heeft. Doordat de 
prestatiesturing als voornaamste doel heeft om de medewerkers te informeren over hun 
bijdrage, valt het controlemechanisme op basis van personeel en/of cultuur af en blijft 
een controlemechanisme op basis van taken over. 

Met een eenvoudig excelrapport kan invulling gegeven worden aan de volgende 
informatiebehoefte van de afdeling OpenStore: 

• 
• 
• 
• 
• 

Welke taken moeten uitgevoerd worden in de aankomende periode? 
Welke taken hadden uitgevoerd moeten zijn in de afgelopen periode? 
Welke taken zijn afgerond in de afgelopen periode? 
Welke taken zijn niet afgerond in de afgelopen periode? 
Wat zijn de redenen waarom taken niet uitgevoerd worden? Is hierbij een 
onderscheidt te maken naar het soort taak? 

• Liggen de redenen binnen het werk of komt het van het extern niet te beïnvloede 
werk? 

Met dit excelrapport is een rapportage gecreëerd waarmee medewerkers van de afdeling 
OpenStore een controlemechanisme hebben op basis van taken. 
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7.2 Aanbevelingen 

7.2.1 Aanbevelingen afdeling OpenStore 
Op basis van het onderzoek worden de volgende aanbevelingen gedaan voor de 
beheersing van softwareontwikkeling op de afdeling OpenStore 

Pas projectmanagement toe voor de beheersing van het ontwikkelen van software op de 
afdeling OpenStore 

Stel bij de aanvang van een nieuw project een projectmanagementplan op. 
Dit levert voor de aspecten die beheerst moeten worden de volgende voordelen op: 

Tijd 
Bij het opstellen van de detailplanning wordt vooraf duidelijk of de doeltoestand 
realistisch is. 
Door het opstellen van een detailplanning kan tussentijds bijgestuurd worden. 

Kwaliteit 
Geen voordelen door opstellen projectmanagementplan 

.G.ekl 
Geen voordelen door opstellen projectmanagementplan. De allocatie van mensen is een 
strategische keuze. Het projectmanagementplan heeft hier geen invloed op. 

Informatie 
In het projectmanagementplan ligt vast welke informatie gedurende het project 
vastgelegd wordt. Doordat het projectmanagementplan bekend is bij alle medewerkers 
van de afdeling OpenStore is ook bekend welke informatie wanneer vastgelegd moet 
worden. Verder moet vastgelegd worden welke informatie op afdelingsniveau en op 
bedrijfsniveau vastgelegd moet worden. Dit moet gecommuniceerd worden met de 
betrokken medewerkers. 

Organisatie 
Door het opstellen van het projectmanagementplan wordt het duidelijk voor de 
medewerkers van de afdeling OpenStore wat de verwachtingen zijn van anderen. 

Stel het projectmanagementplan op conform de minimumset die bepaald is op basis van 
de IEE-1058 

Deel de taken zodanig in dat deze in een periode van twee weken af te ronden zijn. 

Trek niet de conclusie dat een onderdeel klaar is voordat dit functioneel beoordeeld en 
akkoord bevonden is. 

Organiseer tweewekelijks een overleg op de afdeling OpenStore om de voortgang te 
bespreken en de taken voor de volgende periode te bespreken 

Gebruik een gestandaardiseerde rapportage ter ondersteuning van het tweewekelijks 
overleg. 
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Zet het huidige excelrapport dat gebruikt wordt tijdens de tweewekelijkse rapportage o 
naar een database om de resultaten beter en sneller te kunnen analyseren. 

Analyseer na afloop van een project de projectresultaten om toekomstige projecten 
succesvoller uit te kunnen voeren. 

7.2.2 Aanbevelingen vervolgonderzoek 
Reeds lang is bekend dat het beantwoorden van vragen allerlei nieuwe vragen opwerpt. 
Gedurende het onderzoek is duidelijk geworden dat het niet toepassen van 
projectmanagement risicovol is en kan leiden tot onvoorspelbare resultaten. Er is in de 
literatuur nergens een onderzoek gevonden waarbij rechtstreeks een relatie gelegd 
wordt tussen de kosten en baten van projectmanagement bij het ontwikkelen van 
software. Een onderzoeksvraag zou kunnen zijn: 

"In hoeverre wegen de kosten van het toepassen van projectmanagement op tegen de 
baten?" 

Bij het beoordelen van de verschillende projectmethodieken viel het op dat er nergens 
een onderzoek gevonden is waaruit bleek welke projectmethodiek in specifieke gevallen 
de beste resultaten oplevert. Een onderzoeksvraag zou kunnen zijn: 

"Welke projectmethodiek levert bij het ontwikkelen van software welke resultaten op en 
in welke specifieke situatie geldt dit?" 

Voor de afdeling OpenStore geldt dat er met dit onderzoek een eerste aanzet voor de 
beheersing van het ontwikkeltraject is gegeven. Het toepassen van de resultaten van dit 
onderzoek leiden ongetwijfeld tot nieuwe vragen en nieuwe problemen die opgelost 
moeten worden. Dit ligt geheel in lijn met de regulatieve cyclus van van Strien. Vier dan 
ook het succes van de verbeteringen en ga vervolgens op zoek naar mogelijkheden om 
de beheersing en het proces zelf nog verder te optimaliseren. 

7.2.3 Algemene aanbeveling 

Als je een olifant moet eten, eet hem dan in kleine stukjes! 
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Slotwoord 

Persoonlijke reflectie 
Het loopt vaak anders in het leven dan je vooraf bedacht had. Toen ik in mei 2004 
begon met mijn afstudeeropdracht kon ik niet vermoeden dat het tot januari 2006 zou 
duren voordat ik klaar zou zijn met mijn afstudeeropdracht. Voor een groot deel heeft 
deze vertraging te maken met mijn ziekte, waardoor ik vanaf januari 2005 een 
behoorlijke poos uit de running ben geweest. Daarnaast is het resultaat van de opdracht 
anders geworden dan ik vooraf gedacht had. Mijn veronderstelling bij de start van de 
afstudeeropdracht was, dat door het toepassen van prestatiemeting medewerkers beter 
in staat zouden zijn om de juiste weg te kiezen en daardoor doelstellingen te realiseren. 
Ondertussen realiseer ik me dat je eerst de juiste randvoorwaarden moet scheppen 
voordat medewerkers in staat zijn om de juiste weg te kiezen. Als ik terug kijk op deze 
afstudeerperiode dan heb ik veel geleerd van mijn afstudeeropdracht en met name van 
het proces dat je met een groep mensen doormaakt. In dit onderzoek heb ik er als 
onderzoeker voor gekozen om een veranderingsgericht onderzoek uit te voeren. De 
consequentie hiervan is dat de rol van de onderzoeker verschuift in de richting van 
procesbegeleider. Door de gekozen onderzoekstrategie hebben de betrokken 
organisatieleden invloed uit kunnen oefenen op de oplossingsrichting zodat draagvlak 
gecreëerd is voor de oplossing en rekening gehouden kon worden met de specifieke 
kenmerken in hun omgeving. Mijn veronderstelling is al heel lang geweest dat dit voor 
een bedrijfskundige een goede manier is van het uitvoeren van een onderzoek. In onze 
opleiding Technische Bedrijfskunde wordt met name gedacht in termen van systemen en 
het meten en meetbaar maken van verschijnselen. Door 20 jaar werkervaring weet ik 
ondertussen dat de sleutel bij de mensen ligt. Als zij er niet in geloven dan kan ik als 
bedrijfskundige nog zo'n mooi systeem ontwerpen maar dan wordt het niets. Het is naar 
mijn mening een verspilling van resources en talenten om niet te luisteren naar mensen 
uit de praktijk. 

De belangrijkste zaken die ik geleerd heb of die bevestigd zijn gedurende mijn 
afstudeeropdracht zijn: 
• Creëer eerst de juiste voorwaarden zodat medewerkers doelstellingen ook 

daadwerkelijk kunnen realiseren. 
• Het loont en heeft effect om goed naar mensen in de praktijk te luisteren. 
• Het kan wel eens goed zijn om zaken te laten liggen en ideeën te laten rijpen. (ook 

als was dat dan niet gepland). 
• De complexiteit van het ontwikkelen van software is veel te groot om het te 

beschouwen als discrete productie. 

Reflectie vanuit het bedrijf 
Bij deze reflectie wordt gekeken of het ontwerp of herontwerp het oorspronkelijke 
probleem oplost. Door de medewerkers van de afdeling OpenStore wordt enthousiast 
gereageerd op de uiteindelijke oplossing. Het onderzoek heeft hen een aantal 
handvatten gegeven waarmee zij in staat zijn het ontwikkelproces op hun afdeling beter 
te beheersen. Door de lange doorlooptijd van het onderzoek zijn we bij release F in staat 
geweest om te zien dat de toepassing van gevonden methodiek effect heeft en dat de 
afdeling in staat is om op tijd een nieuwe release op te leveren ! 
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Wetenschappelijke reflectie 
Bij deze reflectie wordt het onderzoek vergeleken met de bedrijfskundige literatuur. 
Deze bijdrage kan drie zaken opleveren: 

1. Er kan een nieuw verschijnsel ontdekt worden, een nieuwe onderzoeksmethodiek 
gebruikt zijn of een nieuwe manier gebruikt worden om bedrijfsprocessen in kaart 
te brengen. 

2. Er kunnen bevindingen zijn die tegengesteld zijn aan hetgeen in de 
wetenschappelijke literatuur beschreven is. 

3. Er kan een bevestiging zijn van hetgeen in de wetenschappelijke literatuur 
beschreven is. 

Dit onderzoek is met name een bevestiging van hetgeen in de wetenschappelijke 
literatuur beschreven is. Er is geen nieuwe onderzoeksmethodiek of nieuwe manier om 
bedrijfsprocessen in kaart te brengen gebruikt. Er zijn ook geen bevindingen gedaan die 
tegengesteld zijn aan hetgeen in de literatuur beschreven is. 

TU / e technische universiteit eindhoven 

/faculteit technologie management 
Auteur: Wouter Kuijpers 

5 



IIBII 
Bronvermelding 

Literatuur 
Van Aken, Van der Bij & Berends, collegedictaat bedrijfskundige methodlogie collegejaar 
2002/2003, Technische universiteit Eindhoven, juli 2001 

Boehm, A Spiral model of software development and enhancement, IEEE Computer, 1988 

Craig & Jassim, People and project management for IT, McGraw-Hill, ISBN 0-07-707884-5. , 1995 

Evans, Abela & Beltz, Seven Characteristics of dysfunctional software projects. Crosstalk, the 
journal of defense software engineering, april 2002. 

Gailbraith, Het ontwerpen van complexe organisaties, samson, 90 14 02 425 8, 1989 

Garvin, What does "product quality" really mean?, Sloan management review, fall 1984 

van Genuchten, Why is software late? An Empirica! study of reasons for delay in software 
development, IEEE transactions on software engineering, vol 17, no 6 june 1991. 

Heemstra, Hoe duur is programmatuur? : begroten en beheersen van software-ontwikkeling, 
ISBN 90-267-1371-1, Kluwer, 1989 

Heijnsdijk, Vitale organisaties, ISBN 90-01-38509-5, Wolters-Noordhoff, 1994 

Hoogendoorn, La Vita è bella een modern epos over systeemontwikkeling, Software release 
magazine, November 2003. 

Hughes & Cotterell, Software Project Management, McGraw-Hill, Third edition, ISBN 0-07-
709834-X, 2002 

Humphrey, managing the software process, ISBN 0-201-18095-2, Addison Wesley publishing 
company, 1990 

Jiang, Klein, Hwang, Huang & Hung, An exploration of the relationship between software 
development process maturity and project performance, Information and Management, Elsevier 
Science Direct, nr 41 2004, pag. 279-288., 2004 

Kleyn & van Strijen, Risicomanagement in IT-projecten, ISBN 90-267-2076-9, Kluwer 
Bedrijfswetenschappen, 1994 

Locke & Latham, A Theory of goal setting & task performance, ISBN 0-13-913138-8, Prentice-Hall 
International. 

Merchant, Modern Management Control Systems, ISBN 0-13-554155-7, Prentice-Hall 
International, 1998. 

Phan, Vogel & Numaker, The search for perfect project management, Computerworld, pp 95-100, 
sept. 1988 

Phan, Information systems project management: an integrated resource planning perspective 
model, Ph. D. thesis, Dept management inform. Syst. Univ. Arizona Tuscon, 1990. 

Pfleeger, Software Engineering, the production of quality software, ISBN 0-02-395720-4, 
Macmillan Publishinh Company, 1987 
T u / e technische universiteit eindhoven 

/faculteit technologie management 
Auteur: Wouter Kuijpers 

56 



Project management institute (PMI), A guide to the project management body of knowledge, 
ISBN 10880410-12-5, 1996. 

Royce, managing the development of large software systems. Proceedings of IEEE WESCON, 
august 1970 

Sommerville, Software engineering, ISBN 0-201-42765-6, Addison Wesley Publishers Ltd. , fifth 
edition, 1995 

Stapleton, DSDM Dynamic Systems Development Method., Addison -Wesley, 1997 

Van Tuijl & Kleingeld, Een methode voor prestatiesturing en productiviteitsstijging. In methoden, 
technieken en analyses, Aft 17. 

Thayer, Software engineering project management, ISBN 0-8186-8000-8, IEEE computer 
society., 1997 

In 't Veld, Analyse van organisatieproblemen, een toepassing van denken in systemen en 
processen, Stenfort Kroeze, ISBN 90-207-2281-6, zesde herziene druk tweede oplage 1994. 

van Vliet, Software engineering principles and practice, ISBN-0-471-93611-1, John Wiley & Sons 
Ltd., 1993 

Whitten, Managing software development projects, John Whiley & Sons inc., Second edition, ISBN 
0-471-076873-X, 1995 

Wohlin & Amschler Andrews, Prioritizing and assessing project success factors and project 
characterisctisc using subjectieve data, Empirica! Software Engineering, Kluwer Academie 
publishers, nr 8 2003 pag. 285-308., 2003 

Normen 
Kwaliteitmodel (ISO/IEC 9126-1:2001,IDT) = Quality model (ISO/IEC 9126-1:2001,IDT), juli 
2001 

IEEE-1058-1998 Standard for Software project management plans, ISBN 0-7381-1447-2, The 
Institute of Electrical and Electronics Engineers, Ine., 1998 

IEEE Guide 1490 Adoption of PMI Standard A Guide to the Project Management Body of 
Knowledge, The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Ine., 2003 

Websites 
Wat is prince2?, www.prince2.com/whatisp2d.html 

www.pmi.org 

Tekening voorpagina met toestemming van Shannon Parish, www.shannonparish.com 

TU / e technische universiteit eindhoven 

/faculteit technologie management 
Auteur: Wouter Kuijpers 

57 



Overzicht Bijlagen 

Bijlage 1: Bedrijfsbeschrijving 

Bijlage 2: Productbeschrijvingen ACA 

Bijlage 3: Ontwikkelmethodieken 

Bijlage 4: Projectmethodieken 

Bijlage 5: Minimumset op basis IEEE-1058 

T u / e technische universiteit eindhoven 

/faculteit technologie management 
Auteur: Wouter Kuijpers 

58 



BIJLAGE 1: Bedrijfsbeschrijving ••• 
Bijlage 1: Bedrijfsbeschrijving 

Historie 
ACA Retail B.V. (verder te noemen ACA) is opgericht in 1984 te Eindhoven door 
M. Manders. ACA is een afkorting voor Automatiserings Centrum voor 
Administraties. ACA is een bedrijf dat zich vanaf de start gericht heeft op Fashion 
Retail branche. Hiermee worden bedoeld de confectie-, schoenen- en sportretail. 
Gedurende de geschiedenis van ACA zijn een aantal pogingen gedaan voor 
horizontale diversificatie. Zo heeft ACA zich naast de Fashion Retail bezig 
gehouden met foto-detailhandel, kantoor/boeken vakhandel en 
drogisterie/parfumerie detailhandel. Al deze activiteiten zijn ondertussen 
afgestoten of opgeheven. Naast de Retail heeft ACA in 1995 een divisie opgericht 
die zich branche-onafhankelijk richtte op kantoorautomatisering. In 1999 is ACA 
IT solutions verzelfstandigd en afgezien van de voornaam en het vestigingsadres 
zijn er geen banden meer tussen de beide bedrijven. 

Eigendom 
Het eigendom van ACA is in handen van drie verschillende partijen: 

• Nijco Holding, Investeringsmaatschappij 
• Manders Beheer, Beheer maatschappij oprichter ACA 
• CAS, In eigendom van directie en managementteamleden ACA 

Organisatie 
De organisatie ACA kent een functionele opbouw. In Figuur 19 is het organigram 
van ACA weergegeven. 

ACA Retail 

Kwaliteit Finance & P&O 

R&D Sales & Marketing Service centre 

Operations Services 

Bedrijfsbureau Inkoop 
Training & consultancy 

Hardware & Software 
installatie 

Systeembeheer 

System engineers 

Figuur 19: Organigram ACA 
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Visie 
ACA heeft de volgende bedrijfsvisie: 
ACA is een relatiegericht, trendsettend automatiseringsbedrijf dat kennis en 
ervaring gebruikt en vertaalt naar een intelligente, eenvoudige en professionele 
totaaloplossing voor de non-food retailer, afgestemd op ontwikkelingen in de 
bedrijfskolom. ACA durft haar projecten te realiseren op basis van een 
implementatie waarbij eerlijkheid, openheid en enthousiasme centraal staan. 

Marktopbouw 
De opbouw van het klantenbestand van ACA naar de verschillende pakketten 
weergegeven in Tabel 7 en Figuur 20. De licenties van MODE, SPORT en SHOE 
zijn onderverdelingen van Retailium Classic naar de verschillende branches. De 
licenties Store Center geven aan hoeveel klanten met Open Store werken. Dit 
zegt nog niets over het aantal kassa's. 

In Figuur 21 is de ontwikkeling te zien van het aantal licenties Retailium Classic 
en Retailium Winstore. 

Pakket Aantal 
licenties 

Mode 1409 
Schoenen 336 
Sport 360 
Winstore 131 
Eindtotaal 2236 

Tabel 7: Licenties per pakket (nov 2005) 

63% 

6% 16% 

Figuur 20: % licenties per pakket (nov 2005) 
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BIJLAGE 1: Bedrijfsbeschrijving ••• 
Currrrulatief aantal licenties 
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Figuur 21: Cumulatief aantal licenties Retailium Classic 

In Tabel 8 is weergegeven hoeveel licenties en OpenStore kassa's uitgeleverd 
zijn. In Figuur 22 is dit grafisch weergegeven. 

Jaar Aantal OpenStore Aantal 
klanten kassa's 

00 1 1 
02 20 64 
03 113 223 
04 77 404 
05 73 210 
Eindtotaal 284 902 

Tabel 8: Licenties Retailium OpenStore (nov 2005) 
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Figuur 22: Aantal licenties OpenStore per jaar 
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il■il 
Bijlage 2: Productbeschrijvingen ACA 
ACA heeft haar productportfolio ondergebracht onder de verzamelnaam 
Retailium. Onder deze verzamelnaam vallen producten die op basis van 
standaard- en maatwerkmodules kunnen worden aangeboden. Hierdoor is ACA in 
staat elk type (modische) retailer, van groot tot klein, te automatiseren. ACA 
heeft in haar klantenkring dan ook kleine één-winkelbedrijven met een omzet 
van ca. € 250.000 tot grootwinkelbedrijven met 100 filialen. Binnen Retailium 
worden de volgende producten onderscheiden: 

•Retailium Classic (voorheen Mo-, Shoe en Sport-Detail) 
•Retailium WinSTore 
•Retailium OpenStore 
•Retailium CrosslinX 
•Retailium Enterprise 

Door de opbouw van deze modules, is ACA in staat naadloos aan te sluiten bij de 
wensen en eisen van de individuele retailer. 

Retailium Classic 
Retailium Classic heeft al meer dan 20 jaar bewezen nagenoeg alle 
functionaliteiten aan te kunnen die een moderetailer wenst. Van inkoop tot 
winkelverkopen tot managementrapportage. Dit flexibele en modulair 
opgebouwde systeem draait bij meer dan 1500 bedrijven op betrouwbare en 
stabiele wijze. Retailium Classic draait op Microsoft Windows als stand-alone 
versie en op SCO unix systemen in een multi-user versie. 
Retailium Classic bestaat uit verschillende modules. Hierdoor kan de 
automatisering gefaseerd ingevoerd worden en precies afgestemd op de 
informatiebehoefte van de modische retailer. Voor Retailium Classic zijn 
ondermeer de volgende modules beschikbaar: 

• Inkoopbeheer: voor het budgetteren en vastleggen van orders. 
• Voorraadbeheer: voor het volgen, verdelen en herverdelen van de 

goederenstroom. 
• Management module: voor gedetailleerde informatievoorziening. 
• Klantenadministratie: voor het vastleggen van klantgegevens. 
• Loyalty: spaarsystemen voor klanten. 
• Kassa: voor directe verwerking van verkopen/retouren. 
• Retourenadministratie: voor het verwerken van retouren en klachten 

richting leveranciers. 
• Externe ontvangsten: voor het registreren van decentrale ontvangsten in 

filialen. 
• Goederen onderweg: om de beheersbaarheid en controle op de 

goederenstroom binnen de filialenorganisatie te vergroten. 
• Afbeeldingsbeheer: het koppelen van afbeeldingen aan seriegegevens. 
• EDI: het elektronisch berichten uitwisselen met leveranciers. 

In Figuur 23 zijn veel van de hiervoor genoemde modules te herkennen. 
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Figuur 23: Hoofdmenu Retailum Classic 

De modische retail kenmerkt zich doordat artikelen voor kunnen komen in 
verschillende maten en kleuren. Binnen het gehele retailium classic pakket wordt 
dan ook gewerkt met maten en kleuren. In Figuur 24 zijn de maten en kleuren te 
zien op een seriekaart. Een seriekaart is te zien als kaart met 
artikelbasisgegevens. Het belangrijkste kenmerk (unique selling point) van het 
Retailium Classic pakket is de etiketregistratie. Etiketregistratie maakt het 
mogelijk om ieder uniek artikel te volgen gedurende het totale logistieke proces. 
Dus 5 sportschoenen van een bepaald model in een bepaalde kleur van een 
bepaalde maat hebben ieder een eigen unieke code (etiketnummer). Deze unieke 
registratie maakt het mogelijk om zeer nauwkeurige kengetallen te berekenen in 
Retailium Classic. Van ieder artikel dat uniek geïdentificeerd kan worden is te 
bepalen voor welke inkoopprijs het ingekocht is, wat de verkoopprijs is, hoe lang 
het op voorraad heeft gelegen, etc. 
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Figuur 24: Seriekaart Retailium Classic 
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Retailium Winstore 
Retailium WinSTore is één van de opvolgers van het Retailium Classicpakket. 
Retailium WinSTore is bedoeld als opvolger van Retailium Classic voor 
winkelbedrijven en filiaalbedrijven tot 5 filialen. Retailium Winstore, beschikt op 
dit moment onder meer over een klantensysteem, een fotomodule, een 
inkoopmodule en een retourenadministratie. De grafische schermindeling zorgt 
samen met de typische 'Windows' mogelijkheden voor een herkenbare 
gebruikersinterface. In de uitgebreide management-informatie-kit kan de 
gebruiker op eenvoudige wijze eigen overzichten kiezen of zelfs samenstellen. 
De functionaliteit van het Retailium Winstore is op dit moment nog niet 
toereikend voor alle gebruikers van Retailium Classic. Het pakket Retailium 
Winstore is wel volop in ontwikkeling. In Figuur 25 is een voorbeeld te zien van 
een artikelkaart in Retailium Winstore. Op deze artikelkaart zijn ook de voor de 
modische retail kenmerkende kleuren en maten terug te vinden. Binnen de 
huidige versie van Retailium Winstore is het niet mogelijk om artikelen uniek te 
etiketteren en te identificeren. Identificatie vind hier plaats op maatniveau. Dus 5 
sportschoenen van een bepaald model in een bepaalde kleur van een bepaalde 
maat hebben dezelfde EAN code. 

, Ar llk r lgrgrvens 'iorter mg op 1dentnr ,"f; 

Foto~en , 
F oio .mzigen . 

Eigenschappen Uitvoeringen Externe barcodes 

Transactie Fiaal ~ LeverdatLlll r .... ,0-,der-plus ____ .:1 r,-.... 1Fiia-. a1-1--.:J 129.12-2002 

Aantalen 

Fi T ramactie Totaal 34 341f 35 351f 36 36)f 37 371f 
Ale Verkopen 3 
Ale Voorraad 8 
Ale In nota staande Ofdels 17 2 1 
1 Verkopen 3 
1 Voorraad 8 1 1 
1 In nota staande ordels 17 2 1 1 1 

[Vk V '., N I L 0 Arti<.elaartal flelen 

Figuur 25: Artikelkaart Retailium Winstore 
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Retailium Openstore 
Retailium Openstore is het professionele en zeer gebruiksvriendelijke 
(touchscreen) kassasysteem van Retailium dat gekoppeld kan worden aan alle 
backoffice systemen van ACA, zoals Retailium Classic, Retailium WinSTore en 
Retailium Enterprise. Ook bestaat de mogelijkheid dat het systeem gekoppeld 
kan worden aan andere backoffice systemen. Naast de frontoffice afrekenfuncties 
biedt Retailium OpenStore in ook een eigen backoffice systeem in de winkel 
Storelogix, waarin goederentransacties plaats kunnen vinden en waar 
voorraadinformatie op te vragen is. Deze backoffice functies zijn volledig 
ontwikkeld in een .NET omgeving. 
In Figuur 26 en Figuur 27 zijn voorbeelden van kassaschermen te zien. 

Figuur 26: Verkoopscherm Open Store 

Figuur 27: Afrekenscherm Open Store 
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Retailium CrossLinX 
Retailium CrosslinX is zogenaamde Business Intelligence software. De gebruiker 
heeft de mogelijkheid om zelf rapportages te maken en vervolgens via 
zogenaamde 'drill' functionaliteiten dieper ingaan op het overzicht op het scherm. 
Ook is het mogelijk met één druk op de knop overzichten vanuit een andere 
invalshoek te bekijken of om te zetten in een grafiek of te exporteren naar 
andere pakketten. 
Retailium CrosslinX biedt de mogelijkheid op basis van 4 soorten data nl. 
orders, leveringen, voorraad en verkoop uitvoerige analyses te maken, op basis 
van transacties op de winkelvloer. Hiervoor kunnen verschillende criteria en 
subcriteria gebruikt worden. In Figuur 28 en Figuur 29 zijn voorbeelden te zien 
van rapportages uit CrosslinX. 

◄ ~ CrossLinX 
., ...... , . .... ...-• • ,u ..... 

► You ar• hu• : 1:::!.2m1. > ~ > Çr1 1tt Btaort > 
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r.161 ~r,J C 
lotd l 

A<A Mod<> 1 

A<A Mod<' J 

A<A M od<> 1 .. 
Copyrigh t i; 199 6·200 2 Ç,y5sL;nX ACA 
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Figuur 28: Rapportage CrosslinX 
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Figuur 29: Grafiek CrosslinX 
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Retailium Enterprise 

ACA is voor Nederland, België en Luxemburg de strategisch partner van Microsoft 
Business Solutions voor de Fashion Retail (Mode, Schoenen, Sport en Outdoor). 
Meer dan 30.000 ondernemingen in ruim 50 landen vertrouwen inmiddels 
dagelijks op Microsoft Business Solutions Navision om hun bedrijfsvoering 
efficiënter in te richten. 

Retailium Enterprise is gebaseerd op Microsoft Business Solutions Navision 
aangevuld met door ACA ontwikkelde modische retail functionaliteiten. De 
applicatie geeft een helder overzicht van het bedrijf op alle niveaus. Commerciële 
en financiële informatie is altijd actueel en volledig geïntegreerd met de 
gegevens uit andere onderdelen van het programma. Retailium Enterprise biedt 
uiteindelijk een totaaloplossing van financieel management tot 
storemanagement, van EDI tot afrekenen, van Open-to-Buy tot spaaracties. 
Daarnaast staat Retailium Enterprise voor vernieuwing. Niet alleen conceptmatig, 
ook qua technologie. Door de samenwerking met Microsoft adopteert ACA de 
.NET technologie. De applicatie van Retailium Enterprise zal binnen 2 à 3 jaar 
met door ACA ontwikkelde modische retail functionaliteiten, naar .NET migreren. 
De belangrijkste verschillen tussen Retailium Classis en Retailium Enterprise zijn 
weergegeven in Tabel 9. 

Retailium Classic Retailium Enterprise 
Character Based 

Geen financiële administratie 

Volledig eigen ontwikkeling ACA 

Gesloten database 
Ook geschikt voor kleine 
winkel filiaalbedrïven 

Volledi onder Windows 
Geïntegreerde financiële 
administratie 
Ontwikkeld op basis van standaard 

akket 

Ongeschikt voor kleine winkel/filiaal 
bedri·ven 

Tabel 9: Verschillen Retailium Classic - Retailium Enterprise 

In Figuur 30 is een artikelkaart van Retailium Enterprise te zien. Op deze kaart 
zijn de typische modische kenmerken te zien zoals kleurgroep, maatgroep, 
seizoen, collectie, etc. In Figuur 31 is een voorbeeld te zien van een werkblad dat 
ACA gebouwd heeft voor de Fashion Retail. Met dit werkblad zijn gebruikers in 
staat om geavanceerde verdeelalgoritmen toe te passen. Door middel van deze 
verdelingen worden de ingekochte goederen verdeeld over de verschillende 
filialen. 

T u / e technische universiteit eindhoven 

/faculteit technologie management 
Auteur: Wouter Kuijpers 

68 



BIJLAGE 2 : Productbeschrijvingen ACA 
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Figuur 30: Artikelkaart Retailium Enterprise 
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Figuur 31: Voorbeeld voorverdeling fashion Retail 
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Bijlage 3 Ontwikkelmethodieken 
In de literatuur bestaan verschillende modellen die de fasen binnen het 
ontwikkeltraject beschrijven. Bekende voorbeelden hiervan zijn het Waterfall 
Model, Spiral Model en Dynamic Systems Development Method. (DSDM). 
De verschillende modellen worden hierna globaal beschreven. 

Waterval Model 
Het watervalmodel is voor het eerst beschreven door W.W. Royce (1970). Het 
watervalmodel is weergegeven in Figuur 32. In het watervalmodel zijn de 
verschillende fasen binnen het softwareontwikkeltraject beschreven als 
sequentiële stappen. In de figuur is te zien dat het traject start met de 
haalbaarheidsstudie en eindigt met het gebruik. Voordelen van het 
watervalmodel zijn dat het de fasen van het softwareontwikkelproces inzichtelijk 
maakt en dat het een logische weergave is van de stappen die genomen worden 
gedurende het ontwikkelen van software. Door deze voordelen is het nog steeds 
het meest bekende en gebruikte procesmodel voor softwareontwikkeling. 

Haalbaarheids 
studie 

Elsen en wensen 
van gebruikers 

Systeem ontwerp 

Programma 
ontwerp 

Figuur 32: Watervalmodel 

s 
É 

É] 

Het watervalmodel heeft wel een aantal tekortkomingen. Het veronderstelt een 
relatief uniforme en ordelijke afhandeling van ontwikkelstappen, in de praktijk 
overlappen fasen en worden fasen door elkaar uitgevoerd. Daarnaast biedt het 
model geen ondersteuning voor veranderingen die er zijn gedurende het 
ontwikkelproces. 
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Door het testen in het watervalmodel verder uit te werken en het model anders 
weer te geven ontstaat het model dat is weergegeven in Figuur 33. 
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Voor elke stap in het ontwikkelproces is er een validatiestap. Fouten die 
gevonden worden bij de validatie worden naar de corresponderende 
ontwikkelstap teruggekoppeld. Bij het toepassen van dit model is het de 
bedoeling dat alleen fouten teruggekoppeld worden. Het is niet de bedoeling om 
verbeteringen of gewijzigde wensen/specificaties op deze wijze terug te 
koppelen. 

Pfleeger (1987) beschrijft een model dat ook is afgeleid van het Watervalmodel. 
Dit model is weergegeven in Figuur 34. In dit model is het in tegenstelling tot het 
V-model altijd mogelijk om terug te gaan naar een eerdere fase op basis van 
nieuwe informatie. Deze nieuwe informatie kan bijvoorbeeld bestaan uit 
gewijzigd inzicht hoe bepaalde functionaliteit gerealiseerd moet worden of uit 
problemen die naar voren zijn gekomen uit het testen van modules of een 
integratietest. Het nadeel van een dergelijke werkwijze mag echter duidelijk zijn. 
Zolang er niets opgeleverd is bestaat er geen enkele zekerheid over wat er nog 
moet gebeuren voor het klaar is. Het is namelijk altijd mogelijk dat eerder 
uitgevoerde fasen opnieuw gedaan moeten worden. 
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Figuur 34: de Development cycle 
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Uit het voorgaande blijkt al dat het ontwikkelen van software geen strikt 
sequentieel proces is zoals verondersteld in het watervalmodel. Het kan zijn dat 
de ontwikkelcyclus doorlopen wordt en dat daarna de cyclus nogmaals doorlopen 
wordt voor andere delen van de software. Gedurende het ontwikkelen van 
software moeten uiteenlopende problemen opgelost worden. Tijdens een 
ontwikkelcyclus worden bij voorkeur de moeilijkste problemen of grootste risico's 
het eerste aangepakt om zodoende de kans om het project succesvol af te 
ronden zo groot mogelijk te maken. Vanuit deze gedachte heeft Boehm (1988) 
het model ontwikkeld dat is weergegeven in Figuur 35. In dit model worden per 
cyclus de volgende stappen genomen: 

1. Identificeer het (sub)probleem met het grootste risico 
2. Zoek een oplossing voor dat probleem 

Het strikte cyclische karakter van het Spiral Model komt niet overeen met de 
werkelijkheid van softwarontwikkeling. 
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Determine objectives 
alternatives 
constraints 

Plan next phase 

Review 

Requirements plan 
Life cycle plan 

Development 
plan 

lntegration 
and test plan 

Figuur 35: Spiral Model 
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Dynamic Systems Development Method(DSDM) 
In de voorgaande ontwikkelmethodieken worden de specificaties van te voren 
vastgelegd en deze moeten gedurende het ontwikkeltraject gerealiseerd worden. 
Tijd en resources variëren bij deze methoden tijdens het ontwikkelproces. DSDM 
is een methode die de ontwikkeling van IT-systemen vastlegt in een raamwerk 
vaste opleverdata (timeboxing). De duur van het project (of anders gezegd, de 
datum van oplevering) staat vast en, voor zover mogelijk, ook de te gebruiken 
resources. Dit betekent dat juist de specificaties die gerealiseerd zullen gaan 
worden in het verloop van het project kunnen variëren. In het begin van het 
project worden, op globaal niveau, zowel de functionele- als de niet-functionele 
specificaties geprioriteerd. Dit prioteren gaat vaak op basis van het MOSCOW 
acroniem. Het MOSCOW acroniem maakt geen deel uit van de DSDM methodiek 
maar wordt wel vaak toegepast bij DSDM. Verderop volgt een verdere toelichting 
op het MOSCOW acroniem. 

Het DSDM procesmodel bestaat uit uit 5 fasen en is weergegeven in Figuur 36 
1. Feasibility study 
2. Business study 
3. Functional model iteration 
4. System design and build iteration 
5. Implementation 
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Feasibility 

Business Study 

Figuur 36: DSDM procesmodel 

Inhoud fasen DSDM 

\ 
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Volgens de DSDM methodiek moeten de feasibility study en business study 
sequentieel uitgevoerd worden. Deze fasen leggen de basis voor de rest van het 
ontwikkeltraject en moeten zijn uitgevoerd voordat gestart wordt met de andere 
fasen. In de feasibility study wordt bepaald of de DSDM methodiek toegepast kan 
worden. Daarnaast wordt een inschatting gemaakt van de benodigde tijd en 
middelen. In de Business study worden de vereisten op een hoog niveau (dat wil 
zeggen op een laag detailniveau) vastgelegd. Deze vereisten geven aan welke 
bedrijfsprocessen en gebruikersgroepen ondersteund worden en welke 
technische basis gebruikt wordt. Verder wordt in deze fase het projectplan 
opgesteld en worden teams ingericht. De overige drie fasen zijn iteratief en 
incrementeel. In hoeverre deze fasen iteratief verlopen en overlappen is 
projectafhankelijk. In de functional model iteratie fase wordt bepaald WAT de 
applicatie moet gaan doen. In de Design en build iteration fase wordt gebruik 
gemaakt van een geprioriteerde lijst niet-functionele eisen samen met 
goedgekeurde functionele specificaties. Na een aantal iteraties worden minimaal 
de noodzakelijke eisen gerealiseerd. Aan het einde van deze fase is er dus een 
werkend systeem dat kan worden opgeleverd. Tijdens de implemenatation fase 
wordt de applicatie geïmplementeerd. Ontwikkelde documentatie wordt afgerond, 
gebruikers worden getraind en er vindt een formele acceptatie plaats. De laatste 
stap is een evaluatie van wat er is bereikt. Het resultaat hiervan dient als input 
voor de beslissing voor het al dan niet starten van volgende fasen. 
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Principes DSDM 
Het DSDM procesmodel is gebaseerd op 9 principes. De grondlegster van het 
DSDM principe Jennifer Stapleton (1997) geeft aan dat als aan één of meer van 
deze basisprincipes getornd wordt serieus nagedacht moet worden om de 
methodiek niet toe te passen. De 9 principes zijn: 

1. Actieve betrokkenheid van gebruikers is verplicht. 
2. DSDM teams moeten empowered zijn om beslissingen te kunnen nemen. 
3. De aanpak is gericht op frequente leveringen van producten. 
4. Passend voor het doel is het essentiële criterium voor de acc.eptatie van 

producten. 
5. Een iteratief en incrementeel ontwikkelproces is nodig om te komen tot 

een juiste bedrijfsoplossing. 
6. Alle veranderingen tijdens het ontwikkelproces kunnen teruggedraaid 

worden. 
7 . Eisen worden op een hoog niveau vastgelegd en "bevroren". 
8. Testen is geïntegreerd gedurende de levenscyclus van de producten. 
9. Een samenwerkende en coöperatieve houding van alle betrokkenen 

gedurende het proces is essentieel. 

Prioriteitstelling en Timeboxing 
Twee belangrijke concepten die toegepast worden binnen DSDM zijn 
prioriteitstelling op basis van het MoSCoW acroniem en timeboxing. 

Het MoSCoW principe is bedacht door Dai Clegg van Oracle en is een manier om 
de eisen aan het systeem te rubriceren. De eisen aan het systeem worden 
onderverdeeld in Must have, Should have, Could have en Want to have but 
won't have this time. 
De M eisen moeten worden gerealiseerd en vormen de minimum eisen van het 
systeem. De S eisen moeten ook worden gerealiseerd maar er is een work
around realiseerbaar. C eisen moeten worden gerealiseerd wanneer er voldoende 
tijd is maar zouden eventueel kunnen vervallen zonder de toepasbaarheid van 
het systeem aan te tasten. W eisen zijn belangrijke eisen maar horen niet bij de 
doelstellingen van het huidige traject. 

Timeboxing betekent effectief dat tijd en geld worden gefixeerd en dat de op te 
leveren functionaliteit variabel is. Het managen van deze functionaliteit gebeurt 
door middel van prioriteitstelling. Initieel wordt een lijst met eisen opgesteld, 
waaraan prioriteiten worden toegekend op basis van het hiervoor beschreven 
MoSCoW principe. Op basis van de lijst wordt een begroting gemaakt (tijd, geld, 
middelen). Bij optredende verschuivingen wordt niet geschoven met tijd of geld 
maar wordt op basis van de prioriteitenlijst bepaald wat binnen de grenzen blijft 
behoren. 

In 
Figuur 37 is het verschil weergegeven. In de ene situatie is de op te leveren 
functionaliteit (FG) vast, in de andere situatie is het tijdstip van opleveren (T G) 
vast . In het geval van timeboxing wordt er voor gekozen om altijd op te leveren 
op tijdstip (T G) ongeacht de functionaliteit die op dat moment gerealiseerd is. 
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Figuur 37: Tijd versus functionaliteit 

PG Geplande productie 
Pw Werkelijke productie 
F0 Functionaliteit op tijdstip t = 0 
FG Geplande functionaliteit 
Fw Werkelijke functionaliteit op tijdstip TG 
T G Geplande tijdstip 
T w Werkelijke tijd met functionaliteit FG 
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Bijlage 4: Projectmethodieken 

PRINCE2 
PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) is een gestructureerde methode 
voor projectmanagement en de standaard binnen de Britse overheid. De 
methode wordt internationaal toegepast en erkend binnen zowel de private als 
de overheidssector. Prince werd in 1989 door het Britse CCTA (the Central 
Computer and Telecommunications Agency) ontwikkeld. Nadat in 1996 
verbeteringen en toevoegingen doorgevoerd zijn is de naam veranderd in 
PRINCE2. De Britse overheid adviseert PRINCE2 te gebruiken bij al hun 
projecten. Het kan vrijelijk gebruikt worden, terwijl de kopierechten in eigendom 
blijven van de Britse overheid. PRINCE2 is een projectmanagementmethode 
gebaseerd op een procesgerichte aanpak. De methode is geschikt voor alle type 
projecten en kan naar behoefte worden aangepast in schaalgrootte bij de 
toepassing van de processen, technieken en componenten. De processen worden 
gedefinieerd aan de hand van de te behalen doelstelling. Deze doelstelling wordt 
gedefinieerd aan de hand van te realiseren producten en uit te voeren 
activiteiten. 

Sommige andere methoden benaderen projectmanagement in de vorm van een 
stap-voor-stap-aanpak. In de praktijk is projectmanagement meestal geen lineair 
proces. PRINCE2 benadert projectmanagement daarom procesmatig. De 
grondbeginselen van PRINCE2 zijn: 
1. Een project is een eindig proces met duidelijk begin en eind 
2. Projecten moeten altijd worden beheerst om succesvol te zijn 

Volgens PRINCE2 wordt het projectmanagementproces onderverdeeld in 8 
hoofdprocessen. Deze onderverdeling is gebaseerd op de fasen binnen een 
project en op de verschillende oriëntaties in context en verantwoordelijkheden. 
Ieder hoofdproces wordt verder onderverdeeld in subprocessen. De 8 
hoofdprocessen zijn blauw weergegeven in Figuur 38. Voor de verschillende 
hoofdprocessen zijn binnen PRINCE2 activiteiten gedefinieerd die gedurende het 
project moeten worden uitgevoerd. Op deze activiteiten wordt hier verder niet 
ingegaan. 
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Bedrijfs- of programmamangement 

Figuur 38: PRINCE2 

Hoofdprocessen PRINCE2 

Opstarten van een project 
Het doel van dit proces is om het project op de juiste manier op te starten. Het is 
een proces dat uitgevoerd wordt voordat het daadwerkelijke project van start 
gaat. Gedurende dit proces wordt vastgesteld of het project zinvol en 
levensvatbaar is voordat daadwerkelijk gestart wordt. 

Dirigeren van het project 
Binnen dit proces worden de taken van de projectstuurgroep vastgelegd. De 
projectstuurgroep is verantwoordelijk voor het project. Het is de taak van de 
projectmanager die de dagelijkse leiding heeft over het project om de stuurgroep 
met behulp van rapportages te informeren. De stuurgroep geeft goedkeuring 
voor de afsluiting van fasen en geeft goedkeuring aan de start van een nieuwe 
fase. Een fundamenteel principe van PRINCE2 is management by exception. Dit 
betekent dat de enige andere momenten waarop de stuurgroep beslissingen 
neemt over het project momenten zijn waarop afwijkingen optreden ten opzichte 
van planningen. 

Opstellen van een plan 
Dit onderdeel wordt gedurende de complete looptijd van het project 
onderhouden. De onderdelen die hiervan deel uitmaken zijn: 

Initiëren van een project 
Voordat de uitvoering van een project goedgekeurd wordt moet het zorgvuldig 
gepland worden. Dit vereist dat er een gedetailleerde schatting gemaakt wordt 
van de te maken kosten. Dit gaat samen met het maken van het belangrijkste 
product van deze fase het project initiatie document. Dit document moet 
goedgekeurd worden door de stuurgroep voordat het project verder uitgevoerd 
kan worden. 
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Beheersen van een fase 
PRINCE2 projecten worden opgedeeld in fasen zodat het project makkelijker 
gemanaged en beheerst kan worden. Het exacte aantal fasen ligt niet vast maar 
is afhankelijk van de grootte van het project en het projectrisico. Dit proces 
omvat het dagelijkse management dat uitgevoerd wordt door de 
projectmanager. 

Managen van productoplevering 
PRINCE2 is een productgericht systeem. Een product kan fysiek zijn maar kan 
ook een dienst zijn zoals een serviceovereenkomst. In feite kan alles dat 
gecreëerd wordt met behulp van PRINCE2 inclusief documenten gezien worden 
als producten. Producten kunnen door iedereen inclusief externe leveranciers 
gemaakt worden. Omdat dit proces de producten van het project levert worden 
hier over het algemeen de meeste resources gebruikt. 

Managen fase overgangen 
Volgens de PRINCE2 principes moet elke fase afgerond worden en goedgekeurd 
worden door de stuurgroep voordat verder gegaan kan worden met de volgende 
fase. 

Afsluiten van een project 
Een ander principe van PRINCE2 is dat projecten op beheerste manier afgesloten 
moeten worden. Dit houdt in dat het projectresultaat geëvalueerd wordt en er 
indien nodig een overdrachtsdocument opgesteld wordt. 

Organisatiestructuur 
De methodiek kent een gedefinieerde organisatiestructuur voor het 
projectmanagementteam. De verschillende functionarissen vervullen rollen. De 
activiteiten die moeten worden uitgevoerd bij de acht hoofdactiviteiten worden 
toegekend aan rollen. 

PMBOK 
In 1969 is in de Verenigde Staten de Project Management Institute (PMI) 
opgericht. De project management institute heeft wereldwijd volgens hun 
website ca. 120.000 leden. Leden zijn afkomstig uit verschillende achtergronden 
zoals: Luchtvaart, automobielindustrie, IT, gezondheidszorg, telecommunicatie 
etc. In 1983 hebben zij de eerste versie van de Project Management Body Of 
Knowledge (PMBOK) gepubliceerd. De laatste en actuele versie dateert van 
2000. In de PMBOK is kennis met betrekking tot project management 
vastgelegd. In de PMBOK zijn alleen zaken opgenomen die algemeen 
geaccepteerd zijn. De doelstellingen van PMI met PMBOK zijn: 

1. Identificeren van algemeen geaccepteerde project management 
werkwijzen. 

2. Maken van basis referentie documenten. 
3. Identificeren van algemeen geaccepteerde terminologie. 
4. Een basis bieden voor training en accreditatie. 

Volgens PMBOK bestaat het project management proces uit een vijftal 
activiteiten waarbij overlap tussen de activiteiten mogelijk is. Deze vijf fasen 
worden per projectfase uitgevoerd. De vijf activiteiten en hun onderlinge 
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samenhang zijn weergegeven in Figuur 39. In Figuur 40 is te zien hoe de overlap 
van de processen is gedurende de projectfase . 

......... .... 

..... .... 

Figuur 39: Samenhang projectmanagement processen 

--
il -----
------

Figuur 40: Overlap projectmanagement processen 

--
-------...__ ---

De projectmanagementprocessen die hiervoor genoemd zijn worden uitgevoerd 
voor de verschillende kennisgebieden binnen PMBOK. Deze kennisgebieden zijn 
weergegeven in Figuur 41: Kennisgebieden PMBOK. 
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Project integratiemanagement 

• Project plan ontwikkeling 
• Project plan uitvoering 
• Geïntegreerd change control 

Project kostenmanagement 

• Resources plannen 
• Kosten schatten 
• Kosten budgetteren 
• Kosten beheersen 

ProJect 
com m un icat1ema nagement 

• Communicatie plannen 
• Informatie verdelen 
• Performance rapporteren 
• Admistratief afhandelen 

Project Management 

ProJect scopemanagement 

• Initiatie 
• Scope planning 
• Scope definitie 
• Scope verificatie 
• Scope change control 

ProJect kwaliteitsmanagement 

• Kwaliteitsplanning 
• Kwaliteit borgen 
• Kwaliteit beheersen 

Project risicomanagement 

• Risico management plannen 
• Risico's identificeren 
• Kwalitatieve risico analyse 
• Kwantitatieve risico analyse 
• Risico reactie plannen 
• Risico's monitoren en 

beheersen 

Figuur 41: Kennisgebieden PMBOK 

IEEE Std. 1. 058-1. 998 

Pro3ect tiJdmanagement 

• Activiteiten definitie 
• Volgorde activiteiten 
• Schatten t ijdsduur 

activiteiten 
• Ontwikkelen planning 
• Beheren planning 

ProJect Human Resource 
management 

• Plannen organisatie 
• Personeel werven 
• Team ontwikkeling 

ProJect inkoopmanagement 

• Inkoopplanning 
• Plannen aanvragen 

inkoopoffertes 
• Aanvragen inkoopoffertes 
• Leverancierselectie 
• Contractbewaking 
• Contract afsluiten 

De IEEE is een non-profit organisatie met wereldwijd ca. 360.000 leden verspreid 
over 175 landen. De volledige naam is Institute of Electrical and Electronics 
Engineers maar wordt meestal afgekort tot IEEE. Met de leden is IEEE een 
autoriteit op het gebied van IT, Biomedische technologie, Telecommunicatie, 
luchtvaart, consumenten elektronica, etc. De IEEE geeft ca. 30% van de 
wereldwijd gepubliceerde literatuur met betrekking tot elektronica ontwikkeling, 
computers en meet en regeltechniek. De IEEE beheert ook 900 actieve 
standaarden die continu verder ontwikkeld worden. 

Het is de missie van IEEE om het engineering proces van het creëren 
ontwikkelen, integreren, delen en toepassen van kennis over elektro, informatie 
technologie en andere wetenschappen in het voordeel van de mensheid en de 
beroepsgroep. 

Met betrekking tot software project management heeft de IEEE de 1058-1998 
norm geschreven. Deze norm is de IEEE Standard for Software Project 
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Management Plans. De standaard kan toegepast worden op elke type 
softwareproject. Het gebruik van de standaard is niet gelimiteerd door de 
grootte, complexiteit of risico van het softwareproduct. De norm beschrijft de 
vorm en inhoud van het projectmanagementplan. Dit document is het leidende 
document voor het managen van een softwareproject. In dit document wordt 
gespecificeerd wat de technische en management processen zijn die noodzakelijk 
zijn om software te ontwikkelen die in overeenstemming is met de producteisen. 
De standaard geeft duidelijke richtlijnen met betrekking tot de vorm en de 
inhoud van het software managementplan. Bij de inrichting van dit software 
managementplan kan de organisatie bepalen hoe de diverse aspecten uitgewerkt 
worden. In de norm wordt aangegeven dat op basis van de norm een standaard 
gemaakt kan worden die per project aangepast kan worden. 

Inhoud IEEE 1058-1998 
Volgens de norm moeten de volgende zaken beschreven worden in het software 
projectmanagementplan: 

Titelpagina 
Revisiepagina 

1. Inleiding 

1. 1. Doel, scope en doelstellingen 
Het doel, scope en doelstellingen van het project en de op te leveren producten. 
De aanleiding van het project en eventuele relaties met andere projecten. 

1.2. Aannames en beperkingen 
Beperkingen en aannames met betrekking tot factoren zoals planning, budget, 
resources, te hergebruiken software, techniek die gebruikt moet worden of 
productinterfaces met andere producten. 

1.3. Project deliverables 
Op te leveren producten, leverdata, afleverlocatie en aantallen. Hierin kan ook 
beschreven worden in welke vorm het product geleverd moet worden. 

1.4. Samenvatting projectplanning en budget 
Op een hoog niveau worden de planning en het budget vastgelegd. (bijv. op het 
hoogste niveau van de Work Breakdown Structure) 

1.5. Revisiebeheer software project managementplan 
De wijze waarop gepland en ongepland het projectmanagementplan wordt 
bijgewerkt. 

2. Referenties 
Een lijst met alle documenten en andere vormen van informatie waarnaar 
verwezen wordt. 

3. Definities 
Een beschrijving van alle definities die nodig zijn om het projectmanagementplan 
te kunnen begrijpen. 
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4. Project organisatie 

4.1. Externe interfaces 
Een beschrijving van alle organisatiegrenzen tussen het projectteam en externe 
entiteiten. Externe entiteiten zijn onder meer de organisatie waar het 
projectteam deel van uit maakt, de klantorganisatie, onderaannemers, andere 
organisatieonderdelen waarmee samengewerkt wordt. 

4.2. Interne structuur 
Een beschrijving van het projectteam inclusief organisatieonderdelen die 
ondersteunende processen leveren zoals configuratiemanagement, 
kwaliteitsborging, etc. 

4.3. Rollen en verantwoordelijkheden 
Een identificatie van alle taken en ondersteunende activiteiten die 
uitgevoerd moeten worden. Deze taken kunnen in een matrix worden 
toegewezen aan resources. 

5. Projectmanagement 

5.1. Project start-up plan 
Hierin staan de verwijzingen naar schattingen, personeelsplanning, 
resoureceplanning en trainingplan. Dit kan door middel van verwijzingen naar 
externe documenten of door verwijzingen naar andere paragrafen. 

5.2. Schattingen 
Hierin staan de kosten en planning voor het project alsmede de (verwijzingen) 
naar methoden, tools en technieken die gebruikt zijn om te komen tot 
schattingen van de projectkosten, planning, benodigde resources en de daarbij 
behorende zekerheidsniveaus. Technieken om te schatten kunnen ook gebaseerd 
zijn op vuistregels, analogieën met andere projecten of ervaring en historische 
data. In deze sectie staat ook hoe vaak nieuwe schattingen gedaan worden. 

5.3. Personeelsplanning 
Een specificatie van benodigd personeel. De projectfase waarin deze nodig zijn 
en de benodigde tijdsduur. De vaardigheden die mensen moeten hebben. 

5.4. Resourceplanning 
Een plan voor het tijdig werven van benodigde resources. 

5.5. Personeeltrainingplan 
Een plan om er zorg voor te dragen dat voldoende mensen over de juiste 
vaardigheden beschikken. 

5.6. Activiteitenplan 

5.6.1. Uit te voeren activiteiten 
Een specificatie van uit te voeren activiteiten in het project. De activiteiten 
worden opgesplitst in een work breakdown structure. In Figuur 42 is een 
voorbeeld van wbs opgenomen. De activiteiten moeten opgesplitst worden tot: 
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• Betrouwbare schattingen van benodigde resources mogelijk zijn 
• Betrouwbare schattingen van doorlooptijd mogelijk zijn 

Figuur 42: work break down structure 

Van elke activiteit in de WBS wordt vastgelegd: 
• Benodigde resources 
• Geschatte tijdsduur 
• Output 
• Acceptatie criteria voor de output 
• Vooraf uit te voeren activiteiten 
• Afhankelijke activiteiten. 

5.6.2. Planning 
Op basis van de uit te voeren werkzaamheden wordt een planning gemaakt 
waarin de relatie tussen de verschillende activiteiten zichtbaar is en waardoor het 
mogelijk is te zien welke activiteiten parallel uitgevoerd kunnen worden. Hiervoor 
zijn 2 verschillende opties weergegeven in Figuur 43. 
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Figuur 43: Gantt Chart en PERT Chart 

5.6.3. Toewijzing van resources 
De benodigde resources worden per activiteit uit de WBS toegewezen. De 
benodigde aantallen resources en de benodigde kwalificaties worden 
aangegeven. 

5.6.4. Toewijzen van budgetten 
Per activiteit in het WBS wordt een kostenraming gemaakt. Kostenraming wordt 
gemaakt op basis van benodigde resources maar ook op basis van andere 
kostenfactoren zoals reiskosten, training, administratieve ondersteuning, etc. 

5.7. Beheersplan 

5. 7 .1. Beheersen projecteisen 
Specificatie van controlemechanismen voor het meten, rapporteren en aansturen 
van wijzigingen in producteisen. 

5.7.2. Beheersen planning 
Specificatie van controlemechanismen voor het meten, rapporteren en aansturen 
van de projectvoortgang, vergelijking met geplande voortgang. 

5.7.3. Beheersen budget 
Specificatie van controlemechanismen voor het meten, rapporteren en aansturen 
van de gebudgetteerde kosten, vergelijking met gebudgetteerde kosten. 

5.7.4. Beheersen kwaliteit 
Specificatie van controlemechanismen voor het meten, rapporteren en aansturen 
van de kwaliteit van het geleverde werk. 

T u / e technische universiteit eindhoven 

/faculteit technologie management 
Auteur: Wouter Kuijpers 

85 



BIJLAGE 4: Projectmethodieken 

5.7.5. Rapportage 
Specificatie van de rapportagemechanismen, rapportagevormen en 
informatiestromen met betrekking tot de status van projecteisen, voortgang, 
kosten, kwaliteit en andere gewenste rapportages. 

5.7.6. Verzamelen van data 
Specificatie van methoden, tools en technieken die gebruikt worden om de 
benodigde data te verzamelen. Hierin staat gespecificeerd wat verzameld wordt, 
hoe vaak het verzameld wordt en de methoden die gebruikt worden om de data 
te valideren, analyseren en rapporteren. 

5.8. Risicomanagement 
Plan voor het identificeren, analyseren en prioriteren van risicofactoren. 
Daarnaast het management van risicofactoren en de wijze waarop deze 
aangepakt en gerapporteerd worden. 

5.9. Projectafsluiting 
Plan voor archivering van projectinformatie, analyse van geleerde punten en 
bereikte doelen. 

6. Technisch procesplan 

6.1. Procesmodel 
Beschrijving van de relaties tussen belangrijke ontwikkelprojecttaken met hun 
ondersteunende taken inclusief de onderlinge relaties. De informatiestroom 
tussen de verschillende taken. Van de verschillende projecttaken worden de 
belangrijke punten aangegeven zoals milestones, reviews die uitgevoerd moeten 
worden en zaken die opgeleverd moeten zijn bij het afsluiten van een specifieke 
taak. 

6.2. Methoden, tools en technieken 
Specificatie van gebruikte ontwikkelmethodologie, programmeertalen, standaard 
projectnotaties en andere tools en technieken die gebruikt worden bij het 
specificeren, ontwerpen, bouwen, testen, implementeren, documenteren, 
leveren, aanpassen en onderhouden van de op te leveren producten. 

6.3. Infrastructuur 
Specificatie van gebruikte hardware, operating systemen, netwerk en software 
die gebruikt worden. 

6.4. Product acceptatieplan 
Objectieve criteria op basis waarvan een acceptatie van de op te leveren 
producten kan plaats vinden. De acceptatie wordt gedaan door het tekenen van 
een overeenkomst op basis van de acceptatiecriteria door ontwikkelorganisatie 
en klantorganisatie. Eventuele methoden waarmee getest wordt 

7. Ondersteunende processen 

7 .1. Configuratie management 
Beschrijving van de methoden die gebruikt worden om versies te identificeren en 
te beheren. Daarnaast verslaglegging en evaluatie van de verschillende versies 
en release management. T u / e technische universiteit eindhoven 
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7 .2. Verificatie en validatieplan 
Specificaties van technieken die gebruikt worden voor traceability, beoordeling 
van milestones, voortgangscontroles, peer reviews, Voor de validatie wordt 
gebruik gemaakt van specificaties van testen, analyses en inspecties. 

7 .3. Documentatie 
Verwijzing naar alle documenten die betrekking hebben op het project. Van de 
documenten wordt vastgelegd: 
• De standaarden waar gebruik van wordt gemaakt 
• De verantwoordelijk functionaris 
• Diegene die het document beoordeeld 
• Data waarop documenten klaar moeten zijn 
• Distributielijsten voor reviews 

7.4. Kwaliteitsborgingplan 
kwaliteitsboring kan bestaan uit analyses, inspecties, reviews, audits en 
beoordelingen. In het kwaliteitsplan worden relaties gelegd tussen 
kwaliteitsboring , verificatie en validatie, review, audits, configuratiemanagement, 
ontwikkeling en beoordelingsprocessen. 

7.5. Beoordelingen en audits 
Specificatie van planningen, resources en methoden die toegepast worden bij het 
uitvoeren van projectmanagementbeoordelingen. 

7 .6. Probleem oplossing 
specificatie van resources, methoden, tools, technieken en procedures die 
toegepast worden bij softwareproblemen die ontstaan gedurende het project. Er 
moet een indicatie opgenomen worden van de rol van het projectteam, 
configuratiemanagement, en change control board. Werk dat uitgevoerd wordt 
voor probleemrapportage, analyse en oplossen moet apart gerapporteerd worden 
zodat extra werk gevolgd kan worden en op basis hiervan verbeteracties in gang 
gezet kunnen worden. 

7. 7. Onderaannemers 
Plannen voor het selecteren en managen van onderaannemers die bijdragen aan 
het softwareproject. 

7 .8. Procesverbetering 
Planning om periodiek het project te beoordelen op verbeterpunten . Op basis 
hiervan kunnen verbeterplannen opgesteld worden . Procesverbetering kan 
gebruik maken van punten uit de probleemoplossing. Oorzaak-gevolg analyses 
kunnen simpele procesverbeteringen aan het licht brengen die significante 
verbeteringen op kunnen leveren. 

T u / e technische universiteit eindhoven 
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Klein projectplan 
Hughes en Cotterrell [T] beschrijven in hun boek een projectplan dat gebruikt 
kan worden bij kleine (studenten) projecten. Het projectplan is opgebouwd uit 
negen secties: 

1. Introductie 
• Toelichting op het projectplan 
• Korte beschrijving van de klant 
• Korte projectbeschrijving 
• Identificatie van de projectautoriteit (perso(o)n(en) van de klantorganisatie 

die de richting van het project kan sturen) 

2. Achtergrond 
• Relevante informatie over het bedrijf van de klant 
• Beschrijving van de bestaande software en hardwareomgeving 
• Aanleiding tot het project 
• Eerder uitgevoerde werkzaamheden met betrekking tot het project 
• Belanghebbenden van het project. Iedereen die invloed of belangen heeft bij 

het project. 

3. Doel van het project 
Een beschrijving van wat bereikt moet worden en hoe meetbaar gemaakt kan 
worden dat de doelen bereikt zijn. Als er meerdere doelen zijn dan moeten indien 
mogelijk prioriteiten worden toegekend. 

4. Beperkingen 
Hier worden de projectbeperkingen vastgelegd. Dit zijn onder meer: 
• Extern opgelegde tijdslimieten 
• Juridische eisen 
• Specifieke standaarden die van toepassing zijn 
• Beperkingen bij personen die benaderd moeten worden 

5. Toegepaste methoden en technologieën 
Een toelichting op de toegepaste methoden en technologieën en de 
achtergronden van deze keuzen. 

6. Projectproducten 
Een lijst van zaken die opgeleverd moeten worden. Dit kunnen verschillende 
zaken zijn zoals: 
• Software 
• Documentatie 
• Gebruikershandleidingen 
• Rapportages 
• Ontwerpdocumenten 
• Etc. 

7. Activiteiten 
Een overzicht van activiteiten die uitgevoerd moeten worden. Van deze 
activiteiten moet per activiteit worden vastgelegd: 
• Activiteiten die uitgevoerd moeten worden voordat deze activiteit kan starten. 

T u / e technische universiteit eindhoven 
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• Activiteiten die kunnen starten nadat de activiteit is afgerond. 
• Geschatte tijd voor het uitvoeren van de activiteit. 
• Kwaliteitschecks die uitgevoerd moet worden bij de activiteit 

8. Resources 
Specificatie van benodigde resources zoals hardware, software, personeel, etc. 

9. Risicoanalyse 
Een inventarisatie van zaken die fout kunnen gaan. Er wordt aan de risico's een 
cijfer voor waarschijnlijkheid van optreden toegekend (schaal 1-10). Er wordt 
een cijfer voor impact toegekend (schaal 1-10). Een vermenigvuldiging van deze 
cijfers geeft een prioriteitenlijst. De belangrijkste risico's moeten indien mogelijk 
met preventieve maatregelen worden opgelost. Als dit niet mogelijk is moet 
vastgelegd worden hoe omgegaan moet worden met het risico als dit optreedt. 

T u / e technische universiteit eindhoven 
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Bijlage 5 Minimumset op basis IEEE-1058 
Eerder is aangetoond dat de IEEE-1058 norm van de 
standaardprojectmethodieken het beste aansluit bij de eisen en werkwijzen van 
de afdeling OpenStore. 

Op basis van de IEEE 1058 wordt per punt aangegeven of deze gehandhaafd 
blijft binnen de minimumset. De belangrijkste criteria voor deze beslissing zijn: 
1. Is dit punt specifiek voor het project of kan het ook op een ander niveau zoals 

op afdelingsniveau of op organisatieniveau vastgelegd worden? 
2. Kan het projectteam met het vastleggen en beheersen van deze informatie 

het project beïnvloeden? Als met het vastleggen en beheersen van informatie 
geen invloed uitgeoefend kan worden op het projectverloop dan heeft het 
geen zin om hieraan tijd te besteden. 

Dit leidt tot een minimumset op basis van IEEE-1058 voor de ontwikkeling van 
OpenStore. Bij elk punt wordt een motivatie gegeven. 

Punt Titelpagina 
Toelichtinq 
Opnemen in minimumset Ja / Nee / A111ee11s 
Motivatie 

Punt Revisiepagina 
Toelichting 
Opnemen in minimumset Ja / Nee / A111ee11s 
Motivatie 

1 Punt 11. Inleiding 

Punt 1.1. Doel, scope en doelstellingen 
Toelichting Het doel, scope en doelstellingen van het project 

en de op te leveren producten. De aanleiding van 
het project en eventuele relaties met andere 
oroiecten. 

Opnemen in minimumset Ja / Nee/ A111ee11s 
Motivatie Dit is de basis van het project. Met het vastleggen 

van deze punten zijn de uitgangspunten van het 
project voor iedereen hetzelfde. In de termen van 
in 't Veld gaat het hier om de doeltoestand. Als 
niet bekend is welke doeltoestand het systeem 
heeft dan is het niet mogelijk het proces te 
beheersen. 

Punt 1.2. Aannames en beperkingen 
Toelichting Beperkingen en aannames met betrekking tot 

factoren zoals planning, budget, resources, te 
hergebruiken software, techniek die gebruikt moet 
worden of productinterfaces met andere 
producten. 

Opnemen in minimumset Ja / Nee / A111ee11s . . . T u / e technische un1vers1te1t e,ndhoven 9 0 
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Motivatie 

Punt 
Toelichting 

Opnemen in minimumset 
Motivatie 

Punt 

Toelichting 

Opnemen in minimumset 
Motivatie 

Punt 

Toelichting 

Opnemen in minimumset 
Motivatie 

T u / e technische universiteit eindhoven 
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••• 
Niet voor alle genoemde punten zullen aannames 
en beperkingen vastgelegd hoeven te worden. 
Budget, te hergebruiken software, techniek die 
gebruikt moet worden liggen al vast. Echter 
belangrijke beperkingen zoals tijd en resources 
moeten bij de start van het project vastgelegd 
worden. Van de resources op de afdeling 
OpenStore wordt naast de tijd die ze besteden 
aan OpenStore ook verwacht dat ze andere taken 
uitvoeren. Bij dit punt kan vastgelegd worden 
hoeveel tijd per medewerker beschikbaar is voor 
andere taken. Deze aannames en beperkingen 
zijn nodig voor het opstellen van planningen. Dit 
punt geeft de grenzen van de mogelijkheden aan 
die er ziin om het svsteemqedraq te beïnvloeden. 

1.3. Project deliverables 
Op te leveren producten, leverdata, afleverlocatie 
en aantallen. Hierin kan ook beschreven worden 
in welke vorm het product geleverd moet worden. 
Ja / Nee/ Al'!eeras 
Met het vastleggen van dit punt kan het team bij 
de start van het project duidelijk maken wat bij 
de oplevering verwacht mag worden. Het gaat 
hierbij niet zo zeer om de voor de hand liggende 
punten zoals OpenStore software, maar om 
punten als handleidingen, specificaties, 
supportsoftwaretools, etc. De project deliverables 
maken onderdeel uit van de doeltoestand. 

1.4. Samenvatting projectplanning en 
budget 
Samenvatting projectplanning en budget 
Op een hoog niveau de planning en het budget 
(bijv. hoogste niveau van de Work Breakdown 
Structure) 
~ / Nee / Al'leeras 
Het budget wordt niet bewaakt op 
afdelingsniveau. De projectplanning wordt op een 
andere plek in het proiectplan vastgelegd. 

1.5. Revisiebeheer software project 
managementplan 
De wijze en de frequentie waarop gepland en 
ongepland het projectmanagementplan wordt 
bijgewerkt. 
,e=/ Nee / Anders 
Bij elk project dat door de afdeling uitgevoerd 
wordt, moet revisiebeheer gedaan worden op het 
projectmanagementplan. Dit is dus een 
procedureel punt dat niet in het projectplan 
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Punt 
Toelichting 

Opnemen in minimumset 
Motivatie 

Punt 
Toelichting 

Opnemen in minimumset 
Motivatie 

!Punt 

Punt 
Toelichting 

Opnemen in minimumset 
Motivatie 

Punt 
Toelichting 

Opnemen in minimumset 
Motivatie 

!Punt 
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geregeld wordt maar dat op afdelingsniveau 
ere eld wordt. 

2. Referenties 
Een lijst met alle documenten en andere vormen 
van informatie waarnaar verwezen wordt. 
,e / ~ / Anders 
De verwijzingen en het revisiebeheer van de 
informatie zorgt er voor dat het voor iedereen 
duidelijk is welke informatie actueel en van 
toepassing is op het project. Binnen de afdeling 
worden voor een project altijd dezelfde soort 
documenten en/of informatie gebruikt. De 
referenties worden vastgelegd op afdelingsniveau. 

3. Definities 
Een beschrijving van alle definities die nodig zijn 
om het projectmanagementplan te kunnen 
beqriipen. 
,e / ~ / Anders 
Definities worden daar waar nodig 
gestandaardiseerd voor de afdeling en niet 
opqenomen in het proiectplan. 

14. Project organisatie 

4.1. Externe interfaces 
Een beschrijving van alle organisatiegrenzen 
tussen het projectteam en externe entiteiten. 
Externe entiteiten zijn onder meer de organisatie 
waar het projectteam deel van uit maakt, de 
klantorganisatie, onderaannemers, andere 
organisatieonderdelen waarmee samengewerkt 
wordt. 
,e / ~ / Anders 
De externe entiteiten zijn voor de afdeling niet 
aan verandering onderhevig en worden daarom 
op afdelinqsniveau vastqeleqd. 

4.2. Interne structuur 
Een beschrijving van het projectteam inclusief 
organisatieonderdelen die ondersteunende 
processen leveren zoals configuratiemanagement, 
kwaliteitsborqinq, etc. 
,e / ~ / Anders 
Het projectteam kent een vaste samenstelling 
voor de projecten die uitgevoerd worden. Het 
projectteam is als afdeling opgenomen in het 
orqaniqram van ACA. 

l 4.3. Rollen en verantwoordelijkheden 
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Toelichting Een identificatie van alle taken en ondersteunende 

activiteiten die uitgevoerd moeten worden. Deze 
taken kunnen in een matrix worden toegewezen 
aan resources. 

Opnemen in minimumset ,e / Nee / Anders 
Motivatie Het projectteam kent een vaste samenstelling 

voor de projecten die uitgevoerd worden. De 
teamleden hebben functieomschrijvingen waarin 
hun taken en verantwoordelijkheden beschreven 
worden. Deze functieomschrijvingen worden op 
organisatieniveau beheerd. 

1 Punt 1 5. Projectmanagement 

Punt 5.1. Project start-up plan 
Toelichting Hierin staan de verwijzingen naar schattingen, 

personeelsplanning, resoureceplanning en 
trainingplan. Dit kan door middel van verwijzingen 
naar externe documenten of door verwijzingen 
naar andere paraqraven. 

Opnemen in minimumset ,e / Nee / A~ee15s 
Motivatie Deze punten worden op een andere plek in het 

proiectmanaqementplan uitqebreid beschreven. 

Punt 5.2. Schattingen 
Toelichting Hierin staan de kosten en planning voor het 

project alsmede de (verwijzingen) naar 
methoden, tools en technieken die gebruikt zijn 
om te komen tot schattingen van de 
projectkosten, planning, benodigde resources en 
de daarbij behorende zekerheidsniveaus. 
Technieken om te schatten kunnen ook gebaseerd 
zijn op vuistregels, analogieën met ander 
projecten of ervaring en historische data. In deze 
sectie staat ook hoe vaak nieuwe schattingen 
gedaan worden. 

Opnemen in minimumset ,e / Nee / Anders 
Motivatie Schattingen worden op een andere plek in het 

projectmanagementplan gebruikt. De wijze van 
schatten is bij projecten op de afdeling OpenStore 
altijd hetzelfde. Schattingsmethoden hoeven 
derhalve niet toegelicht te worden in het 
projectmanagementplan maar worden vastgelegd 
op afdelingniveau. Het herzien van schattingen 
valt onder revisiebeheer en wordt op 
afdelingsniveau geregeld. 

Punt 5.3. Personeelsplanning 
Toelichting Een specificatie van benodigd personeel. De 

projectfase waarin deze nodig zijn en de 
benodiqde tiidsduur. De vaardiqheden die mensen 
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il■il 
moeten hebben. 

Opnemen in minimumset ~ / Nee / A1111ee11s 
Motivatie De samenstelling van het projectteam is vast voor 

de afdeling OpenStore. Het is een 
directiebeslissing om capaciteit toe te voegen of 
deze te reduceren. 

Punt 5.4. Resourceplanning 
Toelichting Een plan voor het tijdig werven van benodigde 

resources. 
Opnemen in minimumset ~ / Nee / A1111eefs 
Motivatie De samenstelling van het projectteam is vast voor 

de afdeling OpenStore. Het is een 
directiebeslissing om capaciteit toe te voegen of 
deze te reduceren. 

Punt 5.5. Personeel training plan 
Toelichting Een plan om er zorg voor te dragen dat voldoende 

mensen de juiste vaardigheden beschikken. 
Opnemen in minimumset ~ / fi+ee-/ Anders 
Motivatie Trainingen van personeel worden niet binnen het 

project geregeld maar worden op 
orqanisatieniveau qereqeld. 

IPunt 1 5.6. Activiteitenplan 

Punt 
Toelichting 

Opnemen in minimumset 
Motivatie 

Punt 
Toelichting 

T u / e technische universiteit eindhoven 
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5.6.1. Uit te voeren activiteiten 
Een specificatie van uit te voeren activiteiten in 
het project. De activiteiten worden opgesplitst in 
een work breakdown structure. De activiteiten 
moeten opgesplitst worden totdat: 
• Project risico's zichtbaar worden 
• Betrouwbare schattingen van benodigde 

resources mogelijk zijn 
• Betrouwbare schattingen van doorlooptijd 

mogelijk zijn 
Van elke activiteit in de WBS wordt vastgelegd: 
• Benodigde resources 
• Geschatte tijdsduur 
• Output 
• Acceptatie criteria voor de output 
• Vooraf uit te voeren activiteiten 
• Afhankelijke activiteiten . 
Ja / Hee/ A1111eefs 
Dit is de basis voor het maken van een planning. 
Dit punt varieert per proiect. 

5.6.2. Planning 
Op basis van de uit te voeren werkzaamheden 
wordt een planning gemaakt waarin de relatie 
tussen de verschillende activiteiten zichtbaar is en 
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Opnemen in minimumset 
Motivatie 

Punt 
Toelichting 

Opnemen in minimumset 
Motivatie 

Punt 
Toelichting 

Opnemen in minimumset 
Motivatie 

!Punt 

Punt 
Toelichting 

Opnemen in minimumset 
Motivatie 

Punt 
Toelichting 
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waardoor het mogelijk is te zien welke activiteiten 
parallel uitqevoerd kunnen worden. 
Ja / Hee / Afleep;s 
Dit is de basis om te om te kunnen volgen of het 
project volqens de planninq verloopt. 

5.6.3. Toewijzing van resources 
De benodigde resources worden per activiteit uit 
de WBS toegewezen. De benodigde aantallen 
resources en de benodigde kwalificaties worden 
aangegeven. 
Ja / Hee / Afle ep;s 
Dit geeft medewerkers inzicht in wanneer ze 
welke activiteiten uit moeten voeren gedurende 
het proiect. 

5.6.4. Toewijzen van budgetten 
Per activiteit in het WBS wordt een kostenraming 
gemaakt. Kostenraming wordt gemaakt op basis 
van benodigde resources maar ook op basis van 
andere kostenfactoren zoals reiskosten, training, 
administratieve ondersteuninq, etc. 
~ / Nee / Afleep;s 
Het budget wordt niet beheerd door de 
medewerkers op de afdeling OpenStore. 

1 5. 7. Beheersplan 

5.7.1. Beheersen projecteisen 
Specificatie van controlemechanismen voor het 
meten, rapporteren en aansturen van wijzigingen 
in producteisen. 
:ffl / Hee / Anders 
Veranderende projecteisen kunnen grote 
consequenties hebben voor het project. De 
doorlooptijd van het project kan hierdoor sterk 
veranderen, de project deliverables kunnen 
veranderen, etc. Voor het projectteam OpenStore 
is het belangrijk om te kunnen zien welke 
wijzigingen er geweest zijn die invloed hebben 
gehad op het projectresultaat. Omdat dit bij elk 
project moet gebeuren kan dit vastgelegd worden 
op afdelingsniveau. 

5.7.2. Beheersen planning 
Specificatie van controlemechanismen voor het 
meten, rapporteren en aansturen van de 
projectvoortgang, vergelijking met geplande 
voortqanq. 
:ffl / Hee / Anders 
Hiermee is het moqeliik met betrekkinq tot de 
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Punt 
Toelichting 

Opnemen in minimumset 
Motivatie 

Punt 
Toelichting 

Opnemen in minimumset 
Motivatie 

Punt 
Toelichting 

0 nemen in minimumset 
Motivatie 

Punt 
Toelichting 

Opnemen in minimumset 
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ama 
planning: 
• Te controleren of de doeltoestand bereikt 

wordt 
• Het project bij te sturen 
Omdat dit voor elk project dat door de afdeling 
wordt toegepast moet worden uitgevoerd wordt 
dit op afdelinqsniveau vastqelegd. 

5.7.3. Beheersen budaet 
Specificatie van controlemechanismen voor het 
meten, rapporteren en aansturen van de 
gebudgetteerde kosten, vergelijking met 
qebudqetteerde kosten. 
,e / Nee / Aflee11!3 
Het toekennen en het beheersen van het budget 
ligt bu iten de verantwoordelijkheden van het 
proiectteam en de afdelinq. 

5.7.4. Beheersen kwaliteit 
Specificatie van controlemechanismen voor het 
meten, rapporteren en aansturen van de kwaliteit 
van het qeleverde werk. 
,e / ~ / Anders 
Hiermee is het mogelijk met betrekking tot de 
kwaliteit: 
• Te controleren of de doeltoestand bereikt 

wordt 
• Het project bij te sturen 
Omdat dit voor elk project dat door de afdeling 
wordt toegepast moet worden uitgevoerd wordt 
dit op afdelinqsniveau vastqeleqd. 

5.7.5. Ra 
Specificatie van de rapportagemechanismen, 
rapportagevormen en informatiestromen met 
betrekking tot de status van projecteisen, 
voortgang, kosten, kwaliteit en andere gewenste 
ra orta es. 
,e ~/ Anders 
Dit is een procedureel punt dat niet in het 
projectplan geregeld wordt maar dat op 
afdelin sniveau ere eld wordt. 

5.7.6. Verzamelen van data 
Specificatie van methoden, tools en technieken 
die gebruikt worden om de benodigde data te 
verzamelen. Hierin staat gespecificeerd wat 
verzameld wordt, hoe vaak het verzameld wordt 
en de methoden die gebruikt worden om de data 
te valideren, analyseren en rapporteren. 
,e / ~ / Anders 
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Motivatie 

Punt 
Toelichting 

0 nemen in minimumset 
Motivatie 

Punt 
Toelichting 

Opnemen in minimumset 
Motivatie 

••• 
Dit is een procedureel punt dat niet in het 
projectplan geregeld wordt maar dat op 
afdelinqsniveau qereqeld wordt. 

5.8. Risicomana ement 
Plan voor het identificeren, analyseren en 
prioriteren van risicofactoren. Daarnaast het 
management van risicofactoren en de wijze 
waaro deze aan e akten era orteerd worden. 
:l8 / Hee=/ Anders 
Hiermee worden projectmedewerkers zich bewust 
van de risico's die er zijn ten aanzien van het 
project. Doordat er ontwikkeld wordt in een 
stabiele omgeving. (constant gedurende meerdere 
projecten) kan het risicomanagement op 
afdelin sniveau ere eld worden. 

5.9. Projectafsluiting 
Plan voor archivering van projectinformatie, 
analyse van qeleerde punten en bereikte doelen. 
Ja / ~ / Anders 
Het archiveren van projectinformatie wordt 
vastgelegd op afdelingsniveau. Het analyseren 
van geleerde punten en bereikte doelen zorgt 
voor een leereffect bij het projectteam en wordt 
als actiepunt vastgelegd binnen het 
proiectmanaqementplan. 

1 Punt l 6. Technisch procesplan 

Punt 6.1. Procesmodel 
Toelichting Beschrijving van de relaties tussen belangrijke 

ontwikkelprojecttaken met hun ondersteunende 
taken inclusief de onderlinge relaties. De 
informatiestroom tussen de verschillende taken. 
Van de verschillende projecttaken worden de 
belangrijke punten aangegeven zoals milestones, 
reviews die uitgevoerd moeten worden en zaken 
die opgeleverd moeten zijn bij het afsluiten van 
een specifieke taak. 

Opnemen in minimumset ~ / Nee / Afleeiss 
Motivatie Dit punt is niet specifiek voor het project en kan 

vastgelegd worden op afdelingsniveau. 

Punt 6.2. Methoden, tools en technieken 
Toelichting Specificatie van gebruikte ontwikkelmethodologie, 

programmeertalen, standaard projectnotaties en 
andere tools en technieken die gebruikt worden 
bij het specificeren, ontwerpen, bouwen, testen, 
implementeren, documenteren, leveren, 
aanpassen en onderhouden van de op te leveren 
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producten. 

Opnemen in minimumset ~ / Nee / Aii.el@lll!I 
Motivatie Dit punt is niet specifiek voor het project en kan 

vastqeleqd worden op afdelinqsniveau. 

Punt 6.3. Infrastructuur 
Toelichting Specificatie van gebruikte hardware, operating 

systemen, netwerk en software die gebruikt 
worden. 

Opnemen in minimumset ~ / Nee / Aii.elep;s 
Motivatie Dit punt is niet specifiek voor het project en kan 

vastgelegd worden op afdelingsniveau. 

Punt 6.4. Product acceptatieplan 
Toelichting Objectieve criteria op basis waarvan een 

acceptatie van de op te leveren producten kan 
plaats vinden. De acceptatie wordt gedaan door 
het tekenen van een overeenkomst op basis van 
de acceptatiecriteria door ontwikkelorganisatie en 
klantorganisatie. Eventuele methoden waarmee 
qetest wordt. 

Opnemen in minimumset Ja / ~/ Aii.elep;s 
Motivatie Voordat het product wordt vrijgegeven, wordt een 

testtraject en een pilottraject doorlopen. In het 
product acceptatieplan staan de criteria waaraan 
voldaan moet zijn om deze fasen af te mogen 
sluiten. Deze criteria zijn specifiek voor het 
project. Na de afsluiting van deze fasen kan het 
product formeel overgedragen worden aan de 
organisatie. 

1 Punt 17. Ondersteunende processen 

Punt 7.1. Configuratie manaaement 
Toelichting Beschrijving van de methoden die gebruikt 

worden om versies te identificeren en te beheren. 
Daarnaast verslaglegging en evaluatie van de 
verschillende versies en release manaqement. 

Opnemen in minimumset ~ / ~ / Anders 
Motivatie Dit punt is niet specifiek voor het project en kan 

vastqeleqd worden op afdelinqsniveau. 

Punt 7.2. Verificatie en validatieplan 
Toelichting Specificaties van technieken die gebruikt worden 

voor traceability, beoordeling van milestones, 
voortgangscontroles, peer reviews, Voor de 
validatie wordt gebruik gemaakt van specificaties 
van testen, analyses en inspecties. 

Opnemen in minimumset ~ / Nee / Aii.el@lll!I 
Motivatie Dit punt is niet specifiek voor het project en kan 

vastgelegd worden op afdelinqsniveau. 
Î U / e technische universiteit eind hoven g 8 
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••• 
7.3. Documentatie 
Verwijzing naar alle documenten die betrekking 
hebben op het project. Van de documenten wordt 
vastgelegd: 
• De standaarden waar gebruik van wordt 

gemaakt 
• De verantwoordelijk functionaris 
• Diegene die het docu ment beoordeeld 
• Data waarop documenten klaar moeten zijn 
• Distributieliisten voor reviews 
:ffi / ~ / Anders 
Dit punt is niet specifiek voor het project en kan 
vastqeleqd worden op afdelinqsniveau. 

7.4. kwaliteitsboringplan 
Kwaliteitsboring kan bestaan uit analyses, 
inspecties, reviews, audits en beoordelingen. In 
het kwaliteitsplan worden relaties gelegd tussen 
kwaliteitsboring, verificatie en validatie, review, 
audits, configuratiemanagement, ontwikkeling en 
beoordelingsprocessen. 
~/~/ Anders 
Het projectteam moet duidelijk maken hoe ze de 
kwaliteit van de opgeleverde producten geborgd 
heeft zodat de afnemende partij deze 
productkwaliteit kan vertrouwen. Omdat het hier 
over het borgingsproces gaat moet het 
projectteam dit voor elk product doen en wordt 
dit op afdelinqsniveau vastqeleqd. 

7.5. beoordelingen en audits 
Specificatie van planningen, resources en 
methoden die toegepast worden bij het uitvoeren 
van projectmanagementbeoordelingen. 
:ffi / Nee / AReeris 
Het is een taak van het management om te 
beoordelen of gemaakt afspraken gehandhaafd 
worden. Daarnaast is dit een belangrijk aspect 
van het te ontwikkelen meetinstrument met 
behulp van de ProMES methode. 

7.6. 
Specificatie van resources, methoden, tools, 
technieken en procedures die toegepast worden 
bij softwareproblemen die ontstaan gedurende het 
project. Er moet een indicatie opgenomen worden 
van de rol van het projectteam, 
configuratiemanagement, en change control 
board. Werk dat uitgevoerd wordt voor 

robleemra orta e, anal se en o lossen moet 
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illlil 
apart gerapporteerd worden zodat extra werk 
gevolgd kan worden en op basis hiervan 
verbeteracties in qanq qezet kunnen worden. 
~ / Nee / Anders 
Dit punt is niet specifiek voor het project en kan 
vastqeleqd worden op afdelinqsniveau. 

7.7. onderaannemers 
Plannen voor het selecteren en managen van 
onderaannemers die bijdragen aan het 
softwareproject. 
~ / Nee / Ariteer=s 
Bij de ontwikkeling van OpenStore wordt niet 
gewerkt met onderaannemers 

7.8. procesverbetering 
Planning om periodiek het project te beoordelen 
op verbeterpunten. Op basis hiervan kunnen 
verbeterplannen opgesteld worden. 
Procesverbetering kan gebruik maken van punten 
uit de probleemoplossing. Oorzaak gevolg 
analyses kunnen simpele procesverbeteringen aan 
het licht brengen die significante verbeteringen op 
kunnen leveren. 
~ / Nee / Anders 
Dit punt is niet specifiek voor het project en kan 
vastqeleqd worden op afdelingsniveau. 
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