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in de verschillende sprints en zo een user story in de
software uitwerken. Op die manier is een realistische
werkplanning gewaarborgd en hebben de teamleden
optimale commitment om de gestelde korte termijn
doelen te halen.

Doorlooptijd
Ook in een agile development aanpak wil je alleen
controle kunnen houden en de stip op de horizon
rond de roadmap, het budget, kwaliteit en de deadline
niet uit het oog verliezen. Het ontwikkelteam hanteert
in de meeste gevallen story points als een graadmeter
voor de inspanning die het kost om een user story
in software uit te werken. Dit is voor het team een
uitstekende manier van werken en op story points
gebaseerde prestatiecijfers zoals bijvoorbeeld velocity
zijn op teamniveau uiterst bruikbaar. De story point
aanpak is alleen geen objectieve methode om grip
te krijgen op de functionele omvang, de kosten van
het project en de doorlooptijd. Op tactisch en strategisch contractniveau is het belangrijk om aanvullende prestatie indicatoren voor de productiviteit en
kwaliteit van softwareontwikkeling te gebruiken die
gestandaardiseerd en gebaseerd zijn op best practices.
Het inventariseren van deze informatie biedt ook de
mogelijkheid om ervaringscijfers rond project- en
programmamanagement vast te leggen, te benchmarken en de performance van leveranciers met elkaar
te vergelijken. Data gedreven procesverbetering kan
softwarerealisatie projecten in de eigen organisatie op
een hoger plan krijgen en de voorspelbaarheid van
teams vergroten.

Samenvatting
Door een nauwe samenwerking tussen business,
IT en de leverancier is de kans bij agile softwareontwikkeling op ontsporing minder geworden en is de succesratio van softwarerealisatie
projecten de laatste jaren verbeterd. Dat blijkt
ook uit een onderzoek als het Chaos-rapport
van de Standish Group. Ondanks het gestegen
percentage van geslaagde projecten gaat er ook
bij de agile ontwikkelmethode nog steeds het
nodige mis. Zo belandt nog steeds 45% van de
agile projecten in de problemenzone en krijgt
12% van de projecten het stempel mislukt.

Ook grote agile projecten zijn risicovol
Een van de belangrijkste faalfactoren is complexiteit.
Ook bij agile heeft de omvang een negatieve impact
op de slagingskans. Grotere projecten zijn nog steeds
risicovol en het nauwlettend bewaken van de voortgang is een absolute must. Grip op een agile project
is alleen niet gemakkelijk vanwege de opzet en de
belangrijke uitgangspunten in deze ontwikkelmethode. De product owner prioriteert weliswaar in samenwerking met de opdrachtgever en de business de uit
te werken functionaliteit in de vorm van user stories
in een product backlog. De scrum master en de leden
uit het scrumteam bepalen zelfstandig hoe en wanneer zij de geprioriteerde backlog items meenemen

Story points en functiepunten
Story points mogen in de context van specifieke teams
waardevol zijn, deze cijfers zijn geen objectieve maatstaf om grip te krijgen op de functionele omvang, de
kosten en kwaliteit van softwareontwikkeling en de
doorlooptijd gerelateerd aan de roadmap. Gestandaardiseerde functiepunt analyse kan die basis wel bieden,
omdat het een maat is voor de functionele omvang
die onafhankelijk is van de technische oplossing. Deze
analyse, in de jaren zeventig door IBM ontwikkeld, is
in de vorm van een ISO/IEC standaard beschikbaar en
is goed toepasbaar voor monitoring van de bouw van
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projecten bij te sturen of om als input te dienen als de
kwaliteit en de voortgang van leveranciers ter sprake
moet komen. Deze werkwijze kan ook mogelijke risico’s die later in de levenscyclus tot grote problemen
kunnen leiden. Voorbeelden zijn mogelijke issues met
de beveiliging of prestatieproblemen van de software.

transactieverwerkende systemen als bijvoorbeeld erp
of polis verwerkende systemen. Deze methode stelt
organisaties in staat om de functionele omvang van
software vast te stellen net zoals de oppervlakte van
een muur ook nog steeds in vierkante meters wordt
gemeten, ook als de muren in allerlei nieuwe materialen worden gebouwd. Met functiepunt analyse kun je
de output en productiviteit van softwareontwikkeling
objectief, herhaalbaar en verifieerbaar vaststellen door
de verwerkte functiepunten met de gewerkte uren te
combineren. Met een specifieke variant van functiepunt analyse is ook vroeg in het begrotingsproces een
behoorlijk nauwkeurige inschatting te maken van de
omvang. Door requirements in user stories in de backlog te meten komt er concreet zicht op het tijdspad
wanneer bepaalde functionaliteit afgerond zal zijn
gezien de omvang van de applicatie en het ontwikkelteam. Daarnaast biedt het in een vroeg stadium
concreet inzicht of de minimaal gewenste functionaliteit (minimal viable scope) tijdig beschikbaar zal zijn
of dat er wellicht ingrepen nodig zijn.

Risicomanagement
METRI is een partnership aangegaan met CAST
Software om geautomatiseerde functiepunt en code
kwaliteitsmetingen uit te voeren in de vorm van een
doorlopende Supplier Performance Measurement
dienst. Naast informatie over productiviteit en marktconformiteit van kosten, is ook gedetailleerd inzicht
te krijgen in de structurele kwaliteit van de broncode
die geproduceerd is. Op deze manier is de eigen agile
softwareontwikkeling te vergelijken met prestatiecijfers in de markt. Budgeteigenaren krijgen hiermee grip
op hun sourcing in het applicatiedomein zodat zij de
risico’s van softwareontwikkeling kunnen adresseren
met uiterst relevante parameters.

Slim meten
Functiepunten zijn door menigeen in het verleden
afgeserveerd, omdat deze methode een nauwkeurige
documentatie van de software zou vereisen en in de
praktijk onwerkbaar zou zijn. Die kwalificatie is niet
terecht, want een functiepunt analyse is in de praktijk
relatief eenvoudig uit te voeren. Bovendien hebben
nieuwe ontwikkelingen zoals het geautomatiseerd
meten van functiepunten in opgeleverde softwarecode
deze meetmethode een nieuwe toegevoegde waarde
gegeven. Op deze manier blijft de impact van het
meten op de voortgang van de softwareontwikkeling
laag, terwijl de product owner en de stakeholders wel
adequate instrumenten in handen krijgen.

Levenscyclus
Smart measurement van de functionele omvang biedt
vanuit het opdrachtgeverschap de mogelijkheid om
te sturen op potentiële risico’s in omvangrijke softwarerealisatieprojecten. Relevante kpi’s bieden zicht
op de productiviteit van softwareontwikkeling, de
doorlooptijd, de structurele kwaliteit van de softwarecode en de kosten. Dit zijn uitstekende handvaten om
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moeten gewoon op tijd af. Hoe ga je daarmee om als
zelfstandig opererende ontwikkelteams het zicht op
de voortgang vertroebeld hebben en jij geen directe
inmenging hebt in het ontwikkelproces? Het is best
lastig laveren tussen de verschillende krachtvelden in
zo’n ogenschijnlijk chaotische setting.

Stip op de horizon

Dynamiek van
scrummen
Agile software development en scrum teams
hebben bedrijven vandaag de dag veel voordelen
gebracht. De nauwe afstemming tussen kleine
IT- en business teams heeft in veel gevallen de
ontwikkeling en oplevering van software versneld
en de kwaliteit en toegevoegde waarde verhoogd.
Deze ontwikkelmethode is voor veel managers
die leidinggeven aan grote softwareontwikkelprojecten wel degelijk ook een sprong in het diepe
geweest. In een traditionele watervalopzet was
het gebruikelijk om veel meer sturing te geven
door schattingen op te halen over het programmeerwerk dat in een releasecycle gedaan kon
worden, op basis daarvan programmeurs aan het
werk te zetten en op de werkvloer voortdurend
de vinger aan de pols te houden.
Bij het scrummen geven projectmanagers inhoudelijke zeggenschap over soms grote software realisatie
projecten uit handen aan zelfsturende teams op de
werkvloer. Als producteigenaar laat je scrumteams
zelfstandig hun gang gaan vol vertrouwen dat het
goed komt. Dat voelt eng, want de stakeholders en
budgethouders leggen jou als eindverantwoordelijke
vaak nog wel degelijk deadlines en targets op. Productiviteit en kwaliteit blijven essentieel en projecten

Ook bij een agile development aanpak wil je een zekere
controle houden en de stip op de horizon rond de roadmap, het budget, kwaliteit en de deadline niet uit het
oog verliezen. Een realistische planning voor complexe
ontwikkelprojecten lijkt lastig te geven. In deze whitepaper laten we zien hoe je met smart measurement de juiste
controle krijgt over de productiviteit en de kwaliteit van
de softwareontwikkeling. Dat kan gaan om een intern
ontwikkelteam, maar ook een succesvolle samenwerking
met een externe leverancier met de agile werkwijze als
uitgangspunt komt aan bod. Op wat voor manier kun
je controle krijgen over het budget en de voortgang van
softwareontwikkeling als een agile aanpak het uitgangspunt is? Dat is de centrale vraag waar we in deze whitepaper een antwoord op formuleren.
Voordat we met de inhoud van start gaan, maken we
in deze inleiding een uitstapje naar de bekende Chaos-database van de Standish Group om vast te stellen
dat het ook in deze tijden van agile development helaas nog niet volop hosanna is. Veel projecten hebben
nog steeds een problematische deadline of lopen op
een mislukking uit. Na deze constatering leggen we
uit waar dit soort pijnpunten vandaan komen, hoe je
hier tegenaan loopt bij agile softwareontwikkeling en
hoe je een meer solide fundament voor succes creëert.
Daarnaast laten we zien hoe smart measurement in
te passen is in het ontwikkelproces, waardoor je als
producteigenaar over relevante kpi’s beschikt die
handvaten bieden om het project bij te sturen of om
grip te houden op de productiviteit, softwarekwaliteit
en voortgang van leveranciers.
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De praktijk
Ook de praktijk komt volop aan bod in de andere
twee hoofdstukken van deze whitepaper. Zo laten
we Richard Sweer aan het woord. Hij is een IPMA-B
gecertificeerde projectmanager met meer dan 20 jaar
ervaring in complexe projecten. In demand / supply
organisaties heeft hij als kwaliteits- en lijnmanager
uitgebreide kennis en ervaring opgedaan in de realisatie
en implementatie van complexe maatwerk software en
standaardpakketten voor middelgrote en grote internationale ondernemingen. Daarnaast wordt André
Nadorp aangehaald. Als director Benchmarking bij
METRI is hij verantwoordelijk voor de uitvoering van
IT-benchmarks op het gebied van applicaties en het
reviewen van applicatieportfolio's. Beide experts laten
zien hoe je grip kunt krijgen op de productiviteit en
voortgang van agile softwareprojecten. In het volgende
hoofdstuk laten we je zien hoe een mix van een decennia geleden geïntroduceerde meeteenheid - de functiepunt - en cutting edge technologie producteigenaren in
staat stelt om met de juiste middelen controle te krijgen
over complexe agile softwareontwikkelingstrajecten.

Figuur 1. Slagingspercentage softwareprojecten.
Bron: Standish Group

Uitdagingen in agile projecten
Een bekend onderzoek naar het succes van softwareontwikkelingsprojecten is het ‘Chaos report’ van de
Standish group, een expert in projectmanagent die
jaarlijks een rapport uitbrengt over de slagingspercentages van duizenden projecten. Deze informatie is
gebaseerd op hun Chaos-database met informatie over
budgettering, deadlines en resultaat van tienduizend
recent uitgevoerde softwareprojecten. Zoals in figuur
1 te zien is, werd in 2015 bijna een derde (29%) van
alle verzamelde softwareprojecten succesvol afgerond.
Dat is geen spat meer dan in 2011, toen dit percentage even hoog uitkwam. Nog steeds loopt meer dan
de helft (52%) van de projecten averij op en mislukt
maar liefst 19% in zijn geheel.

Voordat we uit deze cijfers conclusies trekken is er wel
een groot voorbehoud. Bij agile softwareontwikkeling is
er formeel geen sprake van projecten, maar van producten
en sprints om deze producten aan te passen. Dat komt
omdat in de agile/scrum wereld het product centraal staat
dat vanuit een centrale product backlog in verschillende
iteraties verder ontwikkeld wordt. In die zin is er nooit
sprake van een groot overkoepelend project, maar wordt
de realisatie en doorontwikkeling van elk product opgehakt in sprints van enkele weken. Standish Group scheert
in zijn database sprints en projecten over een kam. Omdat
iedere sprint erop gericht is om een nieuwe versie van een
werkend product op te leveren, stelt Standish Group, kun
je een sprint of een verzameling van sprints nog steeds als
een afgerond project beschouwen.
Als je meegaat in deze analogie dan heeft de sterke opkomst van de agile werkwijze wel degelijk een positieve
uitwerking zo blijkt uit de Chaos-database. Afgezet naar ontwikkelmethode is het aantal met succes
afgeronde projecten toegenomen van 26 procent naar
43 procent. Een logische verklaring daarvoor is dat er
door scrum een veel betere interactie is gekomen tussen
de business, IT en het ontwikkelteam. Bij de waterval-methode was de business veel minder aangehaakt,
waardoor het projectresultaat aan het einde van de rit
nogal eens niet aan de verwachtingen voldeed. Door die
nauwe samenwerking tussen business, IT en eventueel
de leverancier is de kans bij agile op ontsporing minder
geworden en is de succesratio omhooggegaan.
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team vaak niet op. Teams doen wel in iedere sprint de
toezegging om een compleet werkend product op te
leveren. Als het moet wordt er een flinke stap harder
gelopen om hun toezeggingen voor de sprint toch te
halen. Daarnaast zijn product backlog en de sprints,
waarin product items uit die backlog meegenomen
worden, in feite communicerende vaten. Als er nog
tekortkomingen in de software zitten, die er volgens
de ‘definition of done’ niet meer in zouden mogen zitten, dan kunnen deze punten weer terug gezet worden
in de product backlog. Van daaruit gaan ze in een
volgende sprint alsnog mee.
Daardoor kan de finishlijn ofwel de roadmap na
een hele verzameling sprints langzamerhand buiten
beeld raken. Ook bij agile softwareontwikkeling is er
vaak wel degelijk een moment waarop een bepaalde
hoeveelheid functionaliteit geacht wordt in productie te zijn gebracht. Het is beter om dit vroeg in het
project duidelijk te hebben en te starten met de juiste
teamomvang. Dit voorkomt grote druk en escalatie later. Als voor de business onmisbare functionaliteit nog
niet in de applicatie verwerkt is, ontkomt men er niet
aan om later extra sprints uit te gaan voeren, waardoor de deadline en het budget overschreden worden.

Figuur 2. Slagingskans gerelateerd aan ontwikkelmethode.
Bron: Standish Group

Risico’s
Maar dat is niet het hele verhaal. Dezelfde taartdiagram laat zien dat het aantal ontspoorde projecten
ook met de agile werkwijze nog behoorlijk hoog is.
Op tijd en binnen budget software opleveren is ook
met het scrummen nog steeds een lastig verhaal. In de
praktijk moeten er regelmatige een of meerdere sprints
extra uitgevoerd worden om een softwareproduct
te hebben dat aan zijn minimumeisen voldoet. Een
belangrijke oorzaak daarvoor is dat het te bereiken
doel een bewegend punt is. Daarnaast zijn de begrotingstechnieken vaak weinig volwassen en blijven ze
beperkt tot 1 of 2 sprints die tot het kleine detail uitgewerkt zijn. Verder bepaalt het ontwikkelteam min
of meer zelfstandig in overleg met de scrummaster wat
er toegevoegd wordt aan een sprint en hoeveel er dus
wordt gerealiseerd binnen die sprint. Bij agile/scrum
valt vertraging in de levering van softwarefunctionaliteit door dit autonome opereren van het ontwikkel-

Je ziet dit soort effecten in zekere zin terug in de
Chaos-database van Standish Group. Ook bij de agile
ontwikkelmethode belandt nog steeds 45% van de agile projecten in de problemenzone en krijgt 12% van de
projecten het stempel mislukt. Dat heeft alles te maken
met complexiteit. Ook bij agile heeft de omvang en dus
complexiteit van een project een negatieve impact op de
slagingskans. Een andere belangrijke factor is de kennis
en ervaring van de leden van een scrumteam. Grotere
projecten zijn ook met de scrum-methode nog steeds
risicovol zoals in figuur 3 te zien is.
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Figuur 3. Impact omvang softwareproject op slagingskans.
Bron: Standish Group

Omdat agile-projecten ook een aanzienlijke kans
lopen op een valse start, is het belangrijk om bij de
begroting extra checks en balances te hanteren. Een
belangrijke oorzaak voor problemen is dat de inschatting van de projectomvang niet realistisch is door het
toepassen van onvolwassen begrotingstechnieken. In
de IT-industrie is het niet ongebruikelijk om de omvang in te schatten door bij projectleiders, ontwikkelaars en testers ureninschattingen op te vragen en deze
bij elkaar op te tellen. Bij de scrum-methode speelt die
inschatting van de benodigde tijd om een bepaalde
hoeveelheid werk te verzetten een belangrijke rol bij
het invullen van verschillende sprints.
In de agile werkwijze neemt het scrumteam, die de
software ontwikkelt en oplevert, zelf de verantwoordelijkheid om met een realistische tijdsinschatting
te komen van een sprint. Bij dat inschatten speelt
vertekening altijd een rol. Onderzoek van psycholoog
Kahnemann heeft aangetoond dat de inschattingen

van mensen van nature te optimistisch (‘biased’) zijn.
Dat geldt ook voor schattingen van experts. Ook al
beschikken zij over een schat aan kennis en ervaring
en zelfs al zijn ze zich bewust van deze vertekening.
Om deze reden wordt het merendeel van de softwarerealisatieprojecten te optimistisch ingeschat, ook al
gaat het om zogenaamde ‘expert opinions’. Bij het
plannen en inschatten van de omvang van een hele
productbacklog is het daarom belangrijk om naast inschattingen van experts ook andere objectieve metrieken in te zetten om een valse start te voorkomen.

Rollen en processen in een agile project
Bij de agile ontwikkelmethode wordt er op verschillende niveaus gepland. Dat komt omdat er in de agile
werkwijze verschillende rollen zijn elk met zijn eigen
aandachtspunten. Bij scrum zijn er drie fundamenteel
van elkaar verschillende rollen namelijk die van de
product owner, de scrum master en het scrum team.
Daarnaast zijn er drie artefacten of stadia waarin
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software zich kan bevinden: er is een product backlog,
er is een sprint backlog en er is een softwareproduct
dat na verloop van een aantal sprints steeds meer
gewenste eigenschappen krijgt. De product owner
prioriteert in samenspraak met alle belanghebbenden
het werk in de product backlog. Zo’n product backlog
is geprioriteerd op de waarde die de softwarefunctionaliteit in de beoogde applicatie heeft voor de klant en
stakeholders. De product owner beheert de product
backlog en de product roadmap, waarin de strategische overwegingen rondom technologie opgenomen
zijn evenals een lijst van user stories die de stakeholders gerealiseerd willen zien in de software.

Hoe groot die inspanning moet zijn, drukken ze uit
in story points. Dat zijn een aantal punten die de
verwachte inspanning weergeven die de realisatie van
dit onderdeel kost. Deze aanduiding voor de inspanning is niet universeel en is gebaseerd op de ervaring
en kennis van het ontwikkelteam en gerelateerd aan
specifieke referentiepunten die voor ieder team weer
anders zijn. De product owner heeft behoefte aan
checks en balances om te kunnen controleren of de
stip op de horizon haalbaar blijft en of de productiviteit en softwarekwaliteit op niveau blijven of zelfs
verbeteren.

Figuur 4. Verschillende rollen in en om het scrumteam heen.
Bron: METRI Group

Figuur 5. Overzicht ontwikkelproces met een scrum-aanpak.
Bron: Dan Tousignant, Agile Projectmanagement Training

De product owner prioriteert de backlog items en de
mensen uit het scrumteam bepalen zelfstandig hoeveel
backlog items zij vervolgens meenemen in een sprint.
Een sprint is een vaste eenheid van twee tot vier weken waarbij een verzameling backlogitems ofwel user
stories uitgewerkt worden in softwarecode, doorgetest
worden op goed functioneren en live gebracht worden zodat de functionaliteit voor de klantdoelgroep
te gebruiken is. Zo’n cyclus kent een vaste lengte. De
scrum master en het ontwikkelteam bereiden iedere
sprint grondig voor zodat zij zich kunnen commiteren
aan een haalbare inspanningsverplichting.

Bij agile development vinden er continu binnen elk van
die rollen verschillende vormen van planning plaats.
De product owner relateert de items in de product
backlog aan de strategische roadmap voor de organisatie en stemt dit af met verschillende belanghebbenden
in en om de organisatie. De story points waarmee de
scrum master en het scrum team werken om hun eigen
planning met betrekking tot een sprint voor te bereiden
is een andere vorm van plannen dan de product owner
doet. Het ontwikkelteam kent story points toe aan
onderdelen uit de product backlog en weegt daarmee
de inspanning af die nodig is om een sprint succesvol
af te kunnen ronden. De product owner werkt met een
planning die meer op een traditionele planning lijkt
waarbij kosten en business prioriteiten de doorslag
geven. Hoe kun je ervoor zorgen dat deze twee vormen
van planning met elkaar synchroon blijven lopen?
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Grip op output

Relevant criterium

Dat kan door bij het meten van de output en de productiviteit terug te vallen op de enige internationale
industriestandaard voor het meten van de output van
software. Dat is de ISO/IEC standaard voor functional size measurement, ofwel functiepunt analyse.
Deze, in de jaren zeventig van de vorige eeuw door
IBM ontwikkelde meetstandaard voor de output
van softwareontwikkeling lijkt minder relevant in de
context van agile softwareontwikkeling. Door een
juiste en efficiënte toepassing kan functiepunt analyse
opnieuw een verrassende toegevoegde waarde krijgen.
Functiepunt analyse biedt een objectieve, herhaalbare,
consistente en verifieerbare manier voor het vaststellen
van de hoeveelheid functionaliteit die door de gebruiker wordt gevraagd. Een functiepunt is gebaseerd op
de onderliggende datastructuur en in- en output transacties die nodig zijn om de functionaliteit mogelijk te
maken. Het biedt een standaardmaat voor de omvang
die los staat van de te gebruiken techniek en methode.
Net zoals de vierkante meter nog steeds zijn werk doet
in de bouw, ook al worden muren tegenwoordig op
een hele andere manier gemaakt dan enkele decennia
terug. Zo zijn functiepunten in te zetten om grip te
krijgen op de productiviteit en voortgang. De functiepunt komt het dichtst mogelijk bij het meten van
business value, aangezien meer functionaliteit, mits
goed geprioriteerd, ook meer business value betekent.

Functiepunt analyse maakt op dit moment een kleine
renaissance door. In de blog ‘Scrum and function
points: friends or foe?’ laten Jolijn Onvlee en Rini
van Solingen overtuigend zien dat de scrum-methode
en functiepunten elkaar niet in de wielen rijden maar
elkaar juist versterken. In de praktijk valt dat specificeren van een aantal onderdelen van de product
backlog heel erg mee. Door alleen die onderdelen die
de hoogste business value opgeplakt hebben gekregen
door de product owner concreet en gedetailleerd uit
te werken, maak je het uitvoeren van een functiepuntenanalyse mogelijk. Als je dit doet voor een substantieel deel van het eindproduct, dan kun je met een
verantwoorde uitvergroting ook een valide inschatting
maken van de omvang van het totale product op een
objectieve manier. Daarnaast geeft het meten van
functiepunten zoals eerder aangegeven klanten ook
een relevant criterium in handen om de voortgang van
hun leveranciers te monitoren. Uit hoeveel functiepunten bestaat de software die in een bepaalde sprint
of in een combinatie van sprints is gerealiseerd? In
het recent gepubliceerde artikel ‘Functiepuntanalyse
neemt agile projecten de maat’ gaat Onvlee nog een
stapje verder samen met co-auteur Richard Sweer.
Agile softwareontwikkeling kan niet zonder metrieken
die verder gaan dan story points beargumenteren zij.
Je kunt er in ieder geval verrassende resultaten mee
bereiken zoals we in de rest van deze whitepaper laten
zien door onder andere Sweer aan het woord te laten.

Functiepunt analyse kan toegepast worden bij de start
van een agile ontwikkeltraject zodra de functionele
requirements in de product backlog voor de minimum
releasable scope duidelijk genoeg zijn. Dit kan bijvoorbeeld bijdragen aan het zo concreet mogelijk maken
van de omvang voordat een agile softwaretraject van
start gaat. Volgens de scrum-methode wordt het te ontwikkelen product alleen in algemene termen beschreven
in een zogenaamde product backlog. Het voorkomt dat
organisaties vast blijven zitten aan dit beginidee en niet
meer wendbaar zijn. Dit lijkt ver weg van de systeemspecificaties die nodig zijn om een functiepunt analyse
te kunnen doen en die eerder met de waterval-methode
geassocieerd worden. Maar de soep wordt in de praktijk nooit zo heet gegeten als hij wordt opgediend.
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Spanningsveld

Het doormeten van
een agile project
Bij de traditionele waterval ontwikkelmethode
was de projectleider gewend om een schatting
op te halen over het ontwerp-, programmeeren testwerk dat gedaan moest worden en op
basis daarvan een team aan het werk te zetten
en te houden. Bij een agile aanpak is die verantwoordelijkheid naar het team gedelegeerd.
De product owner houdt wel een releaseplanning aan en bepaalt de scope en de prioritering,
maar het team beslist zelf hoeveel werk zij uit
een product backlog daadwerkelijk in een specifieke sprint oppakken.
Dat werkt beter dan met druk van bovenaf als een
geheel aan een deadline van een half jaar of langer
te werken. Zo'n top-down benadering gaat vaak ten
koste van de kwaliteit van het product en de motivatie van het team. Bij de agile aanpak geef je mensen
zelf de verantwoordelijkheid, waardoor zij intrinsiek
gemotiveerd zijn om een maximale inspanning te
leveren. Bovendien is softwarekwaliteit en afstemming
op de beoogde doelgroep voortdurend in beeld omdat
er na iedere sprint een werkbare versie van de software opgeleverd moet worden die ook wordt gedemonstreerd. Deze autonomie kan wel het zicht op de
doorlooptijd beperken.

Hoe verfrissend de agile aanpak ook mag zijn, het
spanningsveld tussen de kosten, de deadline, de
kwaliteit en de scope bestaat nog steeds in grotere
agile softwareprojecten, stelt Richard Sweer . Hij is als
projectmanager betrokken bij verschillende grootschalige softwareprojecten. “Het agile werken heeft
zijn toegevoegde waarde omdat het organisaties focus
geeft om tijdens iedere sprint zoveel mogelijk waarde voor de business te leveren”, aldus Sweer1. Een
belangrijk voordeel van de agile aanpak is dat de requirements niet in beton gegoten zijn en dat er in alle
iteraties meer aandacht is voor werkbare software.
Voortdurend wordt de vraag gesteld welke functionaliteit belangrijk is voor de eindgebruikers en welke
businesswaarde de organisatie wil realiseren.
Om het budget en de planning van een groot project
adequaat in te schatten werkt Sweer het liefst met
een zo concreet mogelijke inschatting van de functionele omvang. “Zoals een tegelzetter telt in vierkante
meters, zo berekent een automatiseerder de omvang
van een softwareproject in functiepunten2”, vertelt
Sweer. “Deze methode is in de jaren ’70 ontwikkeld,
maar heeft ook in de agile wereld van scrum teams en
producteigenaren niets aan kracht ingeboet, omdat je
bij het juist toepassen van functiepunt analyse dichtbij
de functionaliteit blijft zoals de gebruiker deze ook
ervaart. Daarnaast is het een bewezen en objectieve
methode om de functionele omvang van transactie
verwerkende informatiesystemen vast te stellen. Uit
onderzoek is bewezen dat de functionele omvang de
belangrijkste factor is die kosten en doorlooptijd van
softwareprojecten bepaalt. Wereldwijd zijn er vijf
ISO-normen beschikbaar. De meest gebruikte internationale methoden zijn die van de NESMA (ISO
24570) en van de IFPUG (ISO 20926).
Functiepunten maken output gestuurd werken mogelijk. “In een groot lang lopend softwareproject helpt
deze aanpak de benodigde uren, kosten teamomvang
en doorlooptijd te begroten. Hiernaast is het mogelijk
om de voortgang van het project te bewaken op basis
van geleverde output. Dit maakt het mogelijk de kwaliteit van software op peil te houden”, vervolgt Sweer.
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Story points zijn alleen niet een aspect van de omvang,
maar van de inspanning. Omdat de schattingen rond
story points relatief zijn, zijn ze niet te gebruiken
buiten het betreffende team en dus ook niet om te
vergelijken of te benchmarken. Op dit punt vullen
storypoints en functiepunten elkaar dan ook aan.

“Als je het goed aanpakt, dan zal je verbaasd staan
wat je te weten kunt komen over de productiviteit en
de kwaliteit van de gemiddelde agile teams. Vragen
zoals: hoeveel fouten per functiepunt wordt door het
team gemaakt en wat is de productiviteit van een specifiek team? De teams die bovengemiddeld presteren
haal je er zo uit, maar ook de teams die minder goed
zijn in hun werk. Op een groot project heeft dit concrete zicht op de productiviteit en kwaliteit absoluut
toegevoegde waarde.”

Inspanning versus productiviteit
In de agile wereld waarin alles draait om 'user stories'
en 'agile delivery' bestaat de neiging om projectverantwoording en documentatie als achterhaald en overbodig te bestempelen. “Het gevaar van agile werken
is dat mensen hierin doorschieten”, stelt Sweer. “Kijk
naar het verleden en houd vooral vast aan goede
dingen als je nieuwe wegen inslaat. Van functiepunten
wordt nogal eens gezegd dat het vrij oud en niet tastbaar genoeg is en dat het toekennen van story points
beter werkt. Binnen de context van het specifieke
project mogen story points zeker hun waarde hebben,
maar een objectieve maatstaf is het niet. Het meten
van de functionele omvang helpt om grip te krijgen
op de totale kosten van het project. Het is belangrijk
ook om te begrijpen hoeveel en welke functionaliteit
op welk moment in de toekomst afgerond is en of er
wellicht correctieve maatregelen nodig zijn als blijkt
dat de minimaal gewenste functionaliteit nog niet op
het gewenste moment beschikbaar zal zijn.”
Om dezelfde reden houdt Sweer ook vast aan bijvoorbeeld productbeschrijvingen volgens de Prince2-methode die hij onderdeel maakt van de ‘definition-of-done’ oftewel de criteria waaraan na iedere
sprint voldaan moet zijn om de sprint als afgerond
te bestempelen. Hetzelfde geldt voor documentatie
rondom het voortbrengingsproces of beheer van de
softwarecode. Als je documenteert volgens de lean
principes dan draagt ook dit element bij aan het 'agile'
maken van een project. Story points en functiepunten
vullen elkaar heel goed aan. Schatten van de inspanning met behulp van story points is een middel om
de oplevering van een sprint voorspelbaar te maken.

Functiepunten zijn objectief en vergelijkbaar tussen
projecten of ze nu van tevoren gemeten zijn, tijdens of
na afloop van een project. Zet je in eenzelfde project
de kengetallen van de story points naast die van de
functiepunten dan kun je de waarde van de team
inschattingen vaststellen. Functiepunten kunnen ook
helpen bij het opsporen van verbeterpunten. Omdat
het een objectieve maatstaf is, valt het ook in te zetten
bij een terugblik op het Scrum-proces om de punten
eruit te halen waar zaken te optimaliseren zijn. En
ook de toepassing van agile development in de eigen
organisatie kan op deze manier tegen het licht gehouden worden. Er zijn mensen die stellen dat agile
softwareprojecten door voortschrijdend inzicht meer
aanpassingen nodig hebben dan andere ontwikkelmethodes. Dit soort mythes zijn te ontrafelen door
het aantal functiepunten van de nieuwe en verbeterde
functionaliteit te tellen en zo concreet zicht te krijgen
op de productiviteit van zowel de aanpassing als het
hele ontwikkelproces.

Maximale impact
Het is de kunst om het meten en documenteren van de
software zo in te vullen dat het een minimale impact
heeft op het team maar een maximale impact heeft op
de performance in een project. “In de projecten waar
ik in betrokken ben werken we met hulpmiddelen als
Team Foundation Server van Microsoft”, vertelt Sweer.
“De teamleden, die met zo'n hulpmiddel aan een
project werken, houden er bijvoorbeeld ook hun uren
in bij. Door met verschillende urencodes per discipline
te werken, kun je automatisch de bijdragen aan het
project inventariseren. Door dit te combineren met een
functiepuntanalyse wordt het mogelijk de productiviteit
van het totale team te meten. Zo krijg je zicht op het
aantal uren dat het realiseren van functiepunten kost en
kun je voeling houden met de kwaliteit door het aantal
fouten in de softwarecode te inventariseren.
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Dat een functiepuntanalyse veel tijd kost, is een veelgehoord misverstand. “Het kost me vaak nog geen
10 minuten om de opgeleverde functionaliteit van een
sprint in functiepunten uit te drukken3”, stelt Sweer.
“En het helpt me enorm om grip te krijgen op de
voortgang en de status van het project. Het opstellen
van een goede fact based begroting en het constant
bijsturen van een project aan de hand van productiviteitscijfers maakt dat projecten een stuk voorspelbaarder worden. Je kunt met een gerust hart om vijf uur
naar huis, want je weet dat een het team op tijd de
juiste resultaten zal opleveren.” Ook is dit instrument
heel gericht in te zetten. Door vooraf niet alle functionaliteit helemaal uit te ontwerpen zoals gebruikelijk
bij een agile aanpak maar juist just-in-time voordat
het de sprint in gaat, maakt functiepuntanalyse juist
een geschikt instrument om de geleverde output te
meten en te bepalen in hoeverre het team marktconform presteert.

NOTEN
1 Richard Sweer is een IPMA-B gecertificeerde projectmanager
met meer dan 20 jaar ervaring als projectmanager, manager in een
demand / supply organisatie, kwaliteits- en lijnmanager. Hij heeft
uitgebreide kennis en ervaring in de realisatie en implementatie van
complexe maatwerk software en standaardpakketten voor middelgrote en internationale ondernemingen. Hij werkt met methodes en
technieken die het applicatiebeheer en het implementeren van innovatieve technologieën gecontroleerd en zeer betrouwbaar maken.
2 We spreken hier over een globale functiepuntanalyse conform de
NESMA of IFPUG telrichtlijnen. Niet alle type applicaties zijn geschikt
voor het tellen van functiepunten. Vooral bij transactie verwerkende
systemen zoals hypotheeksystemen, ERP-systemen en verzekeringssystemen werkt het goed. In andere domeinen zoals compilers en
embedded software is er geen toegevoegde waarde.
3 Als een externe partij de functiepunten moet meten, kost dit meer tijd.
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Slim meten
Organisaties die met functiepunten aan de slag
willen, lijken niet om enige vorm van documentatie van de software heen te kunnen. Dat
kan een onoverkomelijk bezwaar lijken, omdat
bij agile softwareontwikkeling documentatie
niet op de eerste plaats komt. In het gedachtengoed van het scrummen zoals dat terug te
vinden is in het Agile Manifesto is het documenteren van software tenslotte ondergeschikt
gemaakt aan het daadwerkelijk in productie
brengen van software. “Daarom verkiezen we
werkende software boven allesomvattende documentatie”, is in het manifest voor agile softwareontwikkeling te lezen. Dit moet je vooral
zien als een stellingname op de overmaat aan
specificeren zoals die in de watervalmethode
toegepast werd. Onoverkomelijk is het niet,
omdat een afgeslankte vorm van documenteren
in veel gevallen nog steeds een onderdeel moet
zijn van de definition of done.
En er zijn andere wegen. Er zijn een aantal aanvullende manieren gekomen om de hoeveelheid gerealiseerde functiepunten in een sprint op een slimme
manier te meten, namelijk geautomatiseerd op basis
van gerealiseerde broncode. Deze metingen leggen
geen extra beslag op het scrumteam. Het resultaat
stelt de product owner in staat om de voortgang van

de softwareontwikkeling in de sprints te monitoren en
de langetermijnplanning in de gaten te houden. In de
onderstaande paragrafen laten we zien hoe deze cijfers
boven water te krijgen zijn en tot wat voor transparantie dit kan leiden.

Standaardisatie
De impact op het team en het proces kan ook in agile
teams zonder specifieke kennis van functiepunten
omlaag, omdat er sinds enige tijd een specificatie is
die het mogelijk maakt om functiepunten geautomatiseerd te tellen. “Een van de belangrijkste bezwaren
tegen de inzet van functiepunten is hiermee komen te
vervallen”, stelt André Nadorp4, managing consultant
en director benchmarking bij METRI. “Voorheen
werden functiepunten handmatig vastgesteld door
gecertificeerde specialisten met name op basis van de
functionele documentatie. In agile projecten kan deze
aanpak problematisch zijn, omdat het bijwerken van
de documentatie soms een sluitpost op de sprintbegroting is. Het komt hierdoor nogal eens voor dat de
documentatie niet volledig is bijgewerkt. Een functiepunt analist zal dan niet het juiste aantal functiepunten kunnen meten. Geautomatiseerd meten van
de functionele omvang van opgeleverde broncode is
een nieuwe optie met interessante mogelijkheden. Die
functionele omvang verrijkt met data uit de urenregistratie, de defect administratie en andere relevante
bronnen biedt de mogelijkheid om continu grip te
houden op de productiviteit, kosten, softwarekwaliteit
en de voorspelbaarheid van het team.”
Dit geautomatiseerd doormeten van de functionele
omvang is mogelijk geworden door standaardisatie. In
2015 is de Automated Function Point specificatie vastgelegd in een internationale standaard (CISQ/OMG).
Dit heeft ervoor gezorgd dat hulpmiddelen ontwikkeld kunnen worden die het tellen van de functiepunten van een sprint geautomatiseerd kunnen uitvoeren.
“Het geautomatiseerd meten van de functionele omvang en de structurele kwaliteit van de software heeft
een minimale impact op de projectorganisatie en kan
het een grote bijdrage leveren aan het succes van het
project”, benadrukt Nadorp. Op dit moment is alleen
de Application Intelligent Platform tooling van CAST
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Metric

software in staat om geautomatiseerd te meten volgens de CISQ/OMG AFP standaard voor functiepunt
analyse. Er zijn andere tools op de markt die claimen
geautomatiseerd functiepunten te kunnen meten, maar
die feitelijk volgens een backfiring methode werken.
Hierbij wordt het aantal functiepunten berekend door
het gemiddelde aantal regels softwarecode te berekenen dat nodig is voor de realisatie van een functiepunt. Door de enorme spreiding in deze gemiddelden
is dit een tamelijk onnauwkeurige en omstreden
methode met mogelijk grote nadelige gevolgen voor
de uitkomsten.
METRI is een partnership aangegaan met CAST
Software, zodat er geautomatiseerde functiepuntberekeningen uit te voeren zijn in de vorm van een doorlopende Supplier Performance Measurement dienst.
Na het vaststellen van de structurele kwaliteit van de
baseline van een applicatie wordt periodiek gemeten
welke impact de sprints hebben op deze kwaliteit.
Naast informatie over de hoeveelheid software die
ontwikkeld is en de tijd die dit heeft gekost, is ook
gedetailleerd inzicht te krijgen in de structurele kwaliteit van de broncode die geproduceerd is. Dit alles
in management dashboards, waarin de status van de
applicatie en de trends in de prestatiecijfers in één
oogopslag duidelijk worden. “Supplier Performance
Measurement maakt het mogelijk om vast te stellen of
de commerciële prijs van de gecontracteerde leverancier en diens toezeggingen in de praktijk gerealiseerd
worden tijdens de verschillende sprints. Budgethouders hebben daarnaast een maat om de omvang van
hun software en de wijzigingen daaraan te kunnen
volgen”, stelt Nadorp.

Metric after
sprint x

Difference
(%) versus
sprint x - 1

32
12,9
�e1.173
70,7
0,1291

3,3%
2,6%
2,5%
3,1%
-4,3%

1.112.234
23.013
3,02
3,05
2,85
2,63
3,11
3,02
�e723.225

1,1%
1,2%
0,3%
-0,1%
0,2%
-0,1%
0,2%
0,1%
-0,2%

Sprint Metrics
Sprint size (Enhanced FP)
Productivity (h/FP)
Cost Efficiency (�/FP)
Speed (FP per month)
Quality (Defects per FP)

Application metrics
Technical size (source lines of code)
Functional size (Automated FP)
Total Quality Index (TQI)
Robustness
Efficiency
Changeability
Transferability
Security
Technical debt

Figuur 6. Voorbeeld kpi’s van een sprint vanuit de CAST-software.
Bron: CAST Software

De tooling van CAST maakt het eenvoudiger om de
output van softwarerealisatie projecten door te meten
zonder dat er gebruik hoeft worden gemaakt van soms
incomplete en onvoldoende gedetailleerde documentatie en van schaarse en vaak kostbare functiepunt
analisten. Dit sluit aan bij de vraag in de markt, waar
het steeds gebruikelijker wordt om een gedegen analyse
te maken van de performance van een agile ontwikkelteam door de output van 5 of 6 geplande sprints nauwkeurig te meten. Hierbij wordt de performance van het
team in termen van geld, tijd en kwaliteit gemeten en
vergeleken met de markt. Het geautomatiseerd meten
van de functionele omvang werkt alleen na afloop van
een sprint, een softwarerelease of de oplevering van een
project, omdat in zo’n geval de softwarecode voorhanden is. Deze aanpak is vooral nuttig voor het vaststellen van de gerealiseerde omvang. CAST meet namelijk
het aantal functiepunten dat is toegevoegd, gewijzigd
en verwijderd, zodat de projectomvang of sprintomvang nauwkeurig is vast te stellen.
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Bij het automatisch tellen vindt er nog steeds wel de
nodige configuratie plaats. Zo is het noodzakelijk
om aan te geven welke bestanden wel en niet meegenomen moeten worden. Daarnaast is het raadzaam
om deze werkzaamheden te laten uitvoeren door een
expert die over de juiste certificeringen beschikt voor
functiepunt analyse om de uitkomsten te controleren
en te interpreteren. Dit is de vaste werkwijze in de
Supplier Performance Measurement dienst van METRI. Daarnaast is het ook belangrijk om te beseffen
dat geautomatiseerd tellen niet in alle gevallen mogelijk is. Voor het begroten van nieuwe projecten is het
nog steeds nodig de functionele specificaties handmatig te meten. In figuur 7 vindt u een overzicht van de
situaties waarin geautomatiseerd tellen van functiepunten van toegevoegde waarde is.

van de productiviteit. Dat kan bijvoorbeeld gaan om
informatie uit registratietools voor tijdschrijven en
defects. Deze projectmetrieken worden aangevuld met
de trends in de applicatie metrieken die tevens door de
CAST software worden gemeten.

Toepassingen

Uitleg

Begroten van nieuwbouw project
Na afloop van afronding van nieuw
softwareproject
Begroten van software sprint of
release
Afronden van software sprint of
release
Applicatieomvang meten
Baseline omvang van softwareportfolio meten

De sprint metrics worden omgeslagen naar indices,
waarbij het marktgemiddelde op de waarde 1 gezet
is. Dit maakt het eenvoudiger om de ontwikkeling
van de prestatiecijfers door de tijd heen te volgen en
deze daarnaast te vergelijken met de markt. Dit wordt
uitgedrukt in de eenheden ‘peer min’, ‘peer avg’, ‘peer
max’. Een voorbeeld van een sprint metric is de productivity Index (figuur 8).
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Geautomatiseerd tellen is lastig door het ontbreken van code en
een systeemarchitectuur.

Geautomatiseerd tellen is lastig door het ontbreken van code en
een systeemarchitectuur.
Geautomatiseerd tellen heeft configuratie nodig ook al zijn broncode en systeem architectuur voor handen.
Handmatig tellen kan lastig zijn afhankelijk van applicatie
omvang, complexiteit en de beschikbaarheid van documentatie.
Handmatig tellen is geen optie door de omvang van het portfolio,
de complexiteit en de beschikbaarheid van documentatie.

Figuur 7. Overzicht toepassen handmatige en smart metrieken.
Bron: CAST Software

Relevante prestatiecijfers in softwareontwikkeling
METRI stelt met behulp van de CAST software de
output per sprint vast uitgedrukt in Enhancement
Function Points (EFP). Deze eenheid Enhancement
Function Points geeft aan hoeveel functiepunten er
zijn toegevoegd, gewijzigd of verwijderd in een sprint,
release of project. Daarna wordt per sprint vastgesteld
wat de gerealiseerde productiviteit (uren per FP), Cost
Efficiency (Prijs per FP), Speed (FP per kalendermaand)
en Quality (Defects per FP) geweest is. Naast de sourcecode uit de verschillende sprints verzamelt METRI
andere data die relevant is voor het inzichtelijk krijgen

Dit geeft de trend in de productiviteit weer afgemeten
naar het aantal uren dat het realiseren van functiepunten heeft gekost gedurende een aantal sprints,
omgeslagen naar een index waarbij het industrie
gemiddelde (peer avg) op 1 is gezet. Hiervoor is naast
de sourcecode ook informatie nodig uit een urenregistratie van het ontwikkelteam. Een hogere score in
deze productiviteitsindex betekent een hogere productiviteit gemeten in uren per functiepunt. De Peer
Avg is een trendlijn die heel goed overeen zou kunnen
komen met het target waar een leverancier naar toe
zou moeten werken.
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Figuur 8. Overzicht productiviteit tijdens een serie sprints.
Bron: METRI

Binnen agile projecten is ook de doorlooptijd key.
Sterker nog, het zo snel mogelijk kunnen leveren van
functionaliteit is in veel branches een echte business
driver geworden. Het prestatiecijfer Speed geeft weer
hoeveel functiepunten er in een kalendermaand gerealiseerd zijn (figuur 9). Hiervoor wordt de sourcecode
doorgemeten op functiepunten en deze worden afgezet
tegen de begin- en einddatum van die maand. Op deze
manier wordt de voortgang in aantallen functiepunten
inzichtelijk per kalendermaand. Met dit prestatiecijfer
valt goed vast te stellen of het realiseren van de scope
uit de product backlog op koers ligt en zijn er globale
schattingen te maken rond de product roadmap.

Een ander voorbeeld van een indicator voor prestatie tijdens een sprint zijn de kosten per functiepunt
(figuur 9). In dit prestatiecijfer is informatie over de
functiepunten uit de sourcecode gecombineerd met
informatie uit de urenregistratie plus de vastgestelde uurtarieven voor de verschillende leden van het
ontwikkelteam. Een hogere score op deze Cost index
betekent lagere kosten per functiepunt. De target is in
dit geval bepaald door de Peer Avg en de leverancier
scoort na een aanloopfase binnen deze doelstelling.
Figuur 10. Overzicht ontwikkeltempo tijdens verschillende sprints.
Bron: METRI

Figuur 9. Kosten overzicht sprints.
Bron: METRI

Naast productiviteit is in softwareontwikkeling kwaliteit ook een belangrijk gegeven om op te sturen. Het is
gebruikelijk om dit prestatiecijfer te baseren op informatie uit de defectadministratie die ingebed kan zijn in
het testproces. Dit prestatiecijfer weergegeven in figuur
10 geeft weer wat de kosten per functiepunt zijn en
hoeveel defects er gevonden worden bij het doortesten
van de software. Dit geeft een indicatie van de kwaliteit
van het ontwikkelproces. Dit cijfer gaat niet over de
structurele kwaliteit van een applicatie, maar is gebaseerd op het aantal bugs en fouten die worden gevonden en opgelost tijdens de desbetreffende sprints.
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Figuur 11. Overzicht kwaliteit softwarecode tijdens verschillende sprints.
Bron: METRI

De software van CAST is ook in staat om naast het
aantal fouten ook andere kwaliteitsdimensies uit de
software weer te geven. Deze kunnen van pas komen
bij het tastbaar maken van de structurele kwaliteit van
een applicatie en bijdragen aan het risicomanagement
rondom software. Een goede indicatie van de risico’s
die aanwezig zijn in de applicatie is het aantal ‘critical
violations’. Dit is het aantal keren dat de softwarecode afwijkt van ‘best practice’ programmeerstandaarden. Deze afwijkingen bepalen voor een belangrijk
deel de zogenaamde ‘technical debt’, ofwel de kosten
die gepaard gaan met het oplossen van defects die zich
in de toekomst voor zullen doen.
Een andere aan kwaliteit gerelateerde prestatiecijfer is
de samengestelde metriek ‘Total Quality Index (TQI)’
die een high-level oordeel geeft over de structurele
kwaliteit van de applicatie. De tool geeft hiernaast
zeer gerichte adviezen (het is mogelijk door te klikken
tot naar de betreffende regels code) om die kwaliteit
en de onderhoudbaarheid van de applicatie te verbeteren. De verbeteracties kunnen eenvoudig in een plan
voor remediering opgenomen worden en de tooling
is in staat om een begroting af te geven hoeveel het
uitvoeren van dit plan gaat kosten. Met dit soort
informatie komt het structureel verbeteren van een
applicatie concreet in beeld en is er een businesscase te
maken om dit onderwerp op de agenda te zetten.

Naast deze indices kunnen er ook trendgrafieken
opgeleverd worden, waarin informatie is gebundeld.
Dit maakt het mogelijk om een analyse van de performance te maken die meerdere factoren samenbrengt
(figuur 12). Zo zijn overwegingen om in een bepaalde
sprint te concentreren op functionaliteit of juist op
kwaliteit terug te vinden in de cijfers. In een sprint
waar onderhoudbaarheid en kwaliteit centraal staat, is
er minder tijd voor het opleveren van functionaliteit.
Een gecombineerd overzicht biedt mogelijkheden om
te controleren of zo’n kwaliteitslag ook daadwerkelijk in de opgeleverde software terug te vinden is. Dit
soort verbanden tussen kosten, productiviteit, doorlooptijd en kwaliteit zijn in de onderstaande figuur
terug te vinden. Supplier Performance Measurement
is hiermee uitstekend in te zetten om vast te stellen of
de commerciële prijs van de gecontracteerde leverancier en diens toezeggingen in de praktijk gerealiseerd
worden. Budgethouders hebben daarnaast een maat
om de omvang van hun software en de wijzigingen
daaraan te kunnen volgen. Dit geeft de nodige grip op
de softwareontwikkeling.

Figuur 12. Trendanalyse kwaliteit, tempo, productiviteit en kosten.
Bron: METRI

Contracteren en onderhandelen
Functiepuntanalyse heeft ook zeker toegevoegde
waarde bij het contracteren van of onderhandelen met
een externe leverancier. “Net als bij andere ontwikkelmethodes is het bij een agile aanpak nog steeds
belangrijk om een zo concreet mogelijke indicatie te
krijgen hoe groot een project is en hoe goed een leverancier in staat is om de software te realiseren binnen
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een bepaalde periode en tegen een bepaald budget”,
stelt Nadorp. Functiepunten bieden veel meer handvaten om te onderhandelen met leveranciers dan de
gebruikelijke uurtarieven die nu vaak de basis vormen
voor dit soort gesprekken. Uurtarieven zeggen namelijk helemaal niets over de productiviteit en daarom
ook niet over de kosten die je gaat krijgen voor de
realisatie van een bepaalde heoveelheid software.
Om vast te stellen of het commerciële aanbod van
een IT-dienstverlener marktconform is, kun je aanbiedingen van verschillende leveranciers naast elkaar leggen. Bij deze uitvraag kun je inventariseren
wat hun toezeggingen zijn rond het aantal uren per
functiepunt, de kosten per functiepunt en het aantal
fouten die in de opgeleverde software mogen zitten
per functiepunt. Hierbij kun je afspraken maken over
het halen van bepaalde doelstellingen rond de productiviteit, de kosten, de snelheid, maar zeker ook
ten aanzien van de kwaliteit van de software. “Het is
bekend dat een prijs van een functiepunt afhankelijk
is van verschillende factoren, maar dit wil niet zeggen
dat je geen vaste prijs per functiepunt kunt afspreken
met je leverancier”, aldus Sweer. Neem je zo’n onafhankelijke maatstaf niet mee in de onderhandelingen
dan zal je nooit zeker weten of je niet te veel betaalt of
misschien te weinig waar voor je geld krijgt. Supplier
Performance Measurement geeft een duidelijk inzicht in de prestaties van de leverancier op basis van
objectieve, consistente, geautomatiseerd vastgestelde,
gestandaardiseerde prestatiecijfers. De trends in de
performance wordt inzichtelijk gemaakt, maar vooral
ook de combinatie met marktdata en realistische
targets, maakt het mogelijk om duidelijke afspraken te
maken tussen uitbestedende organisatie en leverancier.
Zo is het bijvoorbeeld aan te raden om een bonus te
verbinden aan het realiseren van bepaalde targets. In
de whitepaper ‘Supplier performance measurement’
vindt u meer informatie over de mogelijkheden om
benchmarking toe te passen in het applicatiedomein.

NOTEN
4 André Nadorp is director Benchmarking bij METRI. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van IT-benchmarks op het gebied van
applicaties en het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten
rond applicatieportfolio’s.
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Het meten van de functionele omvang van de werkpakketten voor het bepalen van de productiviteit en kwaliteit
van interne en externe ontwikkelteams vormt een belangrijke factor in het besturen en bijsturen van complexe
softwareprojecten. Het is daarmee ongeacht de methode
en de leverancier een belangrijk middel om het gewenste
projectresultaat te behalen en daarmee business waarde
te realiseren. Hoe het meten van functiepunten plaatsvindt staat daar in principe los van, maar automatisch
meten zorgt in ieder geval voor consistentie, herhaalbaarheid, objectiviteit en onafhankelijkheid van schaarse
specialisten. Het meten van de functionele omvang kan
onder andere onderstaande rollen vervullen:
1. Functiepuntanalyse kan worden gebruikt om de functionele omvang van een product backlog te meten. Met
behulp van relevante historische data en parametrische
modellen kan een software cost engineer vervolgens een
accurate begroting maken van het deel van de backlog
dat op een bepaald moment gereed is per teamomvang.
2. Een functiepuntanalyse helpt om de aanpak en voortgang
van een agile softwareproject op de voet te volgen. Het kan
zicht geven op punten in het complexe project waar extra
maatregelen nodig zijn om de productiviteit op peil te
houden zodat het einddoel van het project haalbaar blijft.
3. Een functiepuntanalyse is in te zetten om grip te
krijgen op de impact van procesverbeteringen. Door de
functionele omvang te kwantificeren kun je de effectiviteit van procesverbeteringen in het softwarerealisatie
project doormeten.
4. Functiepuntanalyse is van nut bij de contractering van
een externe leverancier. Een prijs per functiepunt is een
beter middel om een vinger te krijgen achter de toegevoegde waarde van leveranciers dan de gebruikelijke
methode om een vast uurtarief af te spreken. Het uurtarief is vaak gerelateerd aan de interne kostenberekening
van de leverancier en heeft geen enkele relevantie voor
de businesswaarde die deze leverancier uiteindelijk gaat
leveren aan zijn klanten. De prijs per functiepunt in
combinatie met afspraken over de kwaliteit van de opgeleverde software zijn een zo concreet mogelijke indicatie
hoe goed een leverancier in staat zal zijn om software op
te leveren met een maximale toegevoegde waarde.
5. Een functiepuntanalyse is te gebruiken om een
baseline vast te stellen voor Supplier Performance
Measurement: de productiviteit, kosten, kwaliteit en
time-to-market in een specifiek project. Op basis van de
baseline wordt het mogelijk realistische targets af te
stemmen m.b.t. metrieken als productiviteit, kosten per
functiepunt en time-to-market en de trends te volgen
door de tijd. Omdat functiepuntanalyse een internationale ISO standaard is, wordt het mogelijk deze metrieken te benchmarken met de markt.
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