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INLEIDING

Elke IT-organisatie is benieuwd of geleverde prestaties
voldoen aan de vooraf gestelde verwachtingen en doelen. Regelmatig krijgen wij hier vragen over vanuit de
business en vanuit ontwikkelteams zelf. Men wil bijvoorbeeld de productiviteit van softwareontwikkeling meten
om KPI’s te bewaken. Of om inzicht te krijgen en richting
te bepalen voor de te stellen prioriteiten, het nemen
van maatregelen of om knelpunten op de agenda van
het management te krijgen.
Maar wat is eigenlijk productiviteit? Is iemand die iedere
dag om 06.00 begint met zijn kantoorbaan en om 18.00
het licht uit doet productiever dan een collega die om
09.00 binnenkomt en om 16.00 vertrekt? Misschien
wel, maar het gaat niet alleen om de uren die worden
gemaakt, ook wat daarin wordt gedaan. De output is
voor veel organisaties veel belangrijker dan de input.
Een moderne trend is het verkorten van de werkweek,
waarbij de input minder wordt (4 daagse i.p.v. 5 daagse
werkweek) en de geleverde output minimaal gelijk blijft.
Productiviteit is in de economie de relatie tussen efficiëntie en de effectiviteit waarmee een organisatie of een
hele economie de productiemiddelen (offers) om weet
te zetten in resultaat. Productiviteit is een kengetal waarmee de verhouding tussen inspanningen en resultaten
inzichtelijk gemaakt wordt.
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De universele definitie is output gedeeld door de input.
In software ontwikkeling is dit bijvoorbeeld een X aantal
eenheden geproduceerde output, gedeeld door een Y
aantal uren inspanning.
In veel industrieën is dit één van de belangrijkste metrieken om te meten. In de IT weet men echter meestal
niet hoe productiviteit van software ontwikkel, beheer of
DevOps teams objectief en gestandaardiseerd gemeten kan worden. Men wil het vaak wel, maar weet niet
hoe. De reden hiervoor is dat het vaak relatief eenvoudig is de input te meten van de teams (de uren die
worden besteed aan de verschillende activiteiten), maar
dat het als moeilijk wordt beschouwd om de output
van software ontwikkeling te meten op een gestandaardiseerde, objectieve manier. De output van software
ontwikkelteams zou bij voorkeur ‘Business Value’ moeten zijn. Maar wat is Business Value nu eigenlijk, en hoe
meet je dat?
Business Value is een ongrijpbaar concept. Mark
Schwartz, een vooraanstaande Amerikaanse CIO gaf
bijvoorbeeld aan in zijn presentatie over ‘IT Leadership:
What Does it Mean to Deliver Business Value?’ dat hij af
wilde van de 20% minst winstgevende klanten. Dit wilde
hij doen door die groep juist minder functionaliteit te
geven, zodat ze naar de concurrent over zouden stappen. Hij noemde dat een legitieme business strategie.
Deze strategie zou niet zo snel door een product owner
worden gevolgd. Dit is een extreem geval, maar het
geeft wel aan dat functionaliteit (meer of juist minder)
een belangrijke indicator is van Business Value!
Metri is expert op het gebied van het meten en benchmarken van productiviteit: het leveren van zo veel
mogelijk Business Value (output) in zo weinig mogelijk
uren (input), maar wel met voldoende kwaliteit, zodat
de gebruiker niet afhaakt vanwege tekort schietende
non-functional requirements (security, efficiency, usability, etc.).

Harold van Heeringen, Principal Consultant bij Metri,
stelt:

“Het meten van Business
Value is de heilige graal in
de markt. Dit is in de praktijk
echter niet mogelijk, omdat er
te veel aspecten zijn die deel
uitmaken van Business Value.
Functionaliteit, mits goed
geprioriteerd en compliant
aan alle non-functional
requirements, is wel een
goede proxy voor Business
Value. Metri komt met deze
aanpak wèl heel dicht bij die
‘heilige graal’.”

In deze whitepaper delen wij onze visie met u over het
meten van productiviteit van software ontwikkelteams,
met name toegespitst op het werken met een agile
methodiek.
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ce te verbeteren. Het is belangrijk om te beseffen dat
binnen Agile ontwikkelmethodieken de kosten relatief
voorspelbaar zijn, aangezien dit bepaald wordt door
het aantal mensen en de kosten van deze mensen. De
variabele is echter de scope: de output (features) die
wordt geleverd. Zie ook het onderstaand figuur.
Dit betekent dat de moeilijkheid ligt in het begroten
van de hoeveelheid functionaliteit die op moment X
gereed is en tegen welke kwaliteit. Als bijvoorbeeld een
‘Minimum Viable Product’ klaar moet zijn over exact 6
maanden, bijvoorbeeld omdat er een grote marketing
campagne aan gekoppeld is, wordt het belangrijk om
te begroten of de functionaliteit die het MVP moet
bevatten, geleverd kan worden met het beoogde team
binnen de gestelde doorlooptijd.

DE MARKT

De afgelopen jaren zijn veel organisaties overgestapt
van een waterval methode naar een agile methode
van software ontwikkeling, veelal Scrum. Hierbij wordt
veel power aan de teams gegeven die over veel zaken
mogen beslissen die voorheen op management niveau
werden beslist. Scrum is een methode met veel voordelen, maar ook een aantal zeer belangrijke nadelen.
Zo ontbreekt het bijvoorbeeld vaak aan professionele
‘Cost Estimation’ technieken en is er veelal geen stuur
aanwezig op de team performance. Dit is belangrijk,
omdat één van de pilaren van het Agile Manifesto is:
‘Responding to change over Following a plan’. Dit stelt
veel product owners en teams min of meer in de gelegenheid om continu te blijven experimenteren, zonder
goed na te denken over wat er geleverd moet worden.
Zo komt het regelmatig voor dat dezelfde feature 3 of
zelfs meerdere keren gebouwd en aangepast wordt. Dit
heeft als gevolg dat als het budget is geconsumeerd,
slechts een deel van het gewenste product gereed is.
Dit deel voldoet soms nog lang niet aan alle benodigde
functionele en niet-functionele requirements.
Dit is een valkuil die Metri op veel plaatsen tegenkomt.
Niet voor niets zijn veel CxO’s ontevreden over het
gebrek aan grip op hun agile teams in hun organisatie.
Men weet niet wanneer wat klaar is en tegen welke kosten. Zeker als er gebruik wordt gemaakt van ingehuurde
teams, die niet gewend zijn ownership nemen voor
de applicatie en meestal op basis van Time & Material
werken, is er geen intrinsieke drive om de performan-
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Alleen door het inzetten van professionele ‘Software
Cost Estimation’ technieken, bij voorkeur begroot door
gecertificeerde Software Cost Estimators, kan men een
realistisch beeld krijgen bij het product dat gereed is,
wanneer het beoogde aantal sprints en het beoogde
budget besteed is. Metri levert Software Cost Estimation
services die organisaties zekerheid verschaffen over zaken als: hoe groot is het te ontwikkelen product in een
gestandaardiseerde omvangmaat, de te verwachten
productiviteit en kwaliteit, het aantal benodigde sprints,
het aantal teams en de teamomvang en de benodigde
expertise in de teams. Naast het professioneel begroten
van het project is het van groot belang om de productiviteit te meten tijdens de ontwikkeling, zodat er snel
bijgestuurd kan worden als dit nodig is.

Metri is van mening dat een portfolio aanpak een
noodzakelijke behoefte is bij het invoeren van een Agile
werkwijze in organisaties. Alleen door overzicht te houden op het complete portfolio wordt het mogelijk grip
te houden en de juiste keuzes te maken. Het is vaak ook
niet raadzaam om agile methodieken in te zetten in alle
teams binnen de IT organisatie. Metri directeur Sergej
Berendsen presenteerde onlangs, op de International
Workshop on Software Measurement (IWSM, Haarlem
2019), dat, afhankelijk van waar een applicatie in de
levenscyclus zit, geplot op de 4 kwadranten van de BCG
Matrix (Question mark, Star, Cash Cow, Dog) een andere
aanpak het meest effectief is. Zo is een agile aanpak erg
geschikt voor applicaties die als Question mark of Star
kunnen worden aangemerkt, maar dit ligt niet direct
voor de hand voor cash cows en dogs, waarbij vooral
het verlagen van de beheerkosten belangrijk is. In veel
gevallen kiezen organisaties er echter toch voor om
een ‘Agile way of working’ integraal uit te rollen in een
organisatie. Om ervoor te zorgen dat de teams blijven
verbeteren, is het dan zeker belangrijk om de prestaties
van de teams te blijven monitoren.
De Metri IT Benchmarking en Software Cost Estimation
diensten worden in andere white papers toegelicht. In
deze paper wordt verder ingezoomd op het meten van
de productiviteit en de geleverde kwaliteit van (agile)
software ontwikkelteams. Als eerste gaan we dieper in
op het meten van de output van agile teams.
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STORY POINT VS
FUNCTIEPUNTEN

Met agile werken is de populariteit van het gebruik van
storypoints toegenomen. Story Points is een relatieve
en subjectieve effort maat, waarbij door het team een
inschatting wordt gemaakt hoeveel werk een bepaald
backlog item vergt, ten opzichte van een bepaalde
referentie story met een vast aantal punten. Story points
kunnen heel goed gebruikt worden als inschattingsmiddel binnen een team. Maar hoe komen deze story points
nou tot stand? Het zijn de teamleden die de story points
vaststellen op basis van hun gecombineerde kennis en
ervaring. Zie hiervoor de uitleg in het kader.
In een Agile Scrum omgeving wordt productiviteit vaak
geassocieerd met opgeleverde story points, vaak uitgedrukt in de Velocity. Niet vreemd, want veel teams
gebruiken dit als eenheid om mee te schatten. Probleem
hierbij is dat Story Points niet gestandaardiseerd zijn en
productiviteit gebaseerd op story points dus niets zegt
buiten een team zelf. Zelfs binnen een team ligt Story
Point deflatie altijd op de loer.
Om productiviteit objectief te meten zou men gebruik
willen maken van een ratio schaal, oftewel een metrische
maat. Hierbij is er een nulpunt (niks geproduceerd) en is
iedere eenheid even groot.
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KADER: STORY POINTS UITGELEGD
Teams gebruiken vaak een methode genaamd Planning Poker om story points toe te wijzen aan bepaalde backlog items. Hiertoe worden vaak speelkaarten
gebruikt met een waarde volgens een Fibonacci
reeks, waarbij de volgende waarde in de reeks wordt
berekend door de twee voorgaande waarden op
te tellen: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc. Het idee is dat
mensen het moeilijk vinden om absolute zaken te
schatten, maar eenvoudig relatief kunnen schatten
(‘de linker toren is hoger dan de rechter toren, maar
hoe hoog hij is kan ik niet inschatten’). Dit is een
voorbeeld van een ordinale meetschaal, waarbij er
een bepaalde ordening is en waarbij het uitvoeren
van rekenkundige operaties niet mogelijk is. Zie bijvoorbeeld de volgende figuur. Is een bus echt net zo
groot als het maken van een auto en een scooter?
Of is het net zoveel werk om een bus te maken als
een auto en een scooter?

0

Skate
board

1

Tricycle

2

Cycle

3

Scooter

5

Car

8

Bus

13

20

Truck

Train

40

Aero
plane

100

Space
Shuttle

Story points maakt gebruik van een ordinale schaal
en daarbij is het geen omvang maat, maar een
inspanningsmaat. Het team gebruikt story points om
de hoeveelheid werk te schatten ten opzichte van
elkaar, en schatten niet in hoe groot iets is. Productiviteit meten op basis van story points is daarmee
onmogelijk. Op teamniveau is de Story Point methodiek erg waardevol om de sprints te plannen, maar
op management niveau kan men hier niets mee. Een
objectieve, herhaalbare, verifieerbare en daarmee
verdedigbare ‘unit of measurement’ is nodig om
managementinformatie vast te stellen, zoals: welke
teams presteren goed, welke teams presteren niet zo
goed, en wanneer is welke functionaliteit klaar tegen
welke kosten?

Een standaard maat voor output is nodig om de hoeveelheid geleverde software objectief, herhaalbaar,
verifieerbaar en daardoor verdedigbaar vast te stellen,
zodat daar geen discussie over kan ontstaan. Wil men
productiviteit gebruiken om teams, afdelingen, organisaties en/of leveranciers, qua productiviteit met elkaar
te vergelijken, of met de markt, dan is dit bittere noodzaak! Ook als het alleen om trends binnen het team
gaat.
Zoals eerder gesteld zou goed geprioriteerde functionaliteit door een bekwame product owner in de buurt
moeten komen van Business Value. De enige methode
om functionaliteit objectief te kwantificeren, is door middel van functiepunt analyse. Functiepunt analyse is ontwikkeld in de jaren 70 van de vorige eeuw, met als doel
de productiviteit van ontwikkelteams vast te stellen, wat
onmogelijk bleek door het tellen van regels code. Door
functiepunt analyse onafhankelijk te maken van de technische implementatie (programmeertaal, architectuur,
etc.) en van de manier van ontwikkelen (waterval, agile,
etc.) kan de methode ook prima worden gebruikt in de
huidige tijd, al wordt hieraan nog wel eens getwijfeld
door veel agile practitioners, veelal door gebrek aan
kennis, of vanwege andere belangen. Functiepunten
zijn de vierkante meters van de software industrie: de
defacto standaard om de hoeveelheid functionaliteit uit
te drukken in een gestandaardiseerde omvangmaat.

hoeveel functionaliteit er tijdens een sprint, release of
project is toegevoegd, gewijzigd en/of verwijderd. Dit
geeft de ‘Project Size’ in EFP, een gestandaardiseerde
methode om de output van een sprint of release te
meten.
Kortom, Metri meet de output van teams op een gestandaardiseerde en geautomatiseerde manier, waardoor
het meten van de geleverde functionaliteit (de proxy
voor business value) eenvoudig wordt.

Er zijn een aantal handmatige standaarden beschikbaar
en er is 1 internationale ISO standaard beschikbaar voor
het geautomatiseerd uitvoeren van functiepunt analyse:
‘Automated Function Points (AFP)’. Metri gebruikt bij
voorkeur het geautomatiseerd meten van de functionele omvang, maar heeft ook gecertificeerde analisten in
dienst die handmatig kunnen meten op het moment dat
het geautomatiseerd meten om wat voor reden dan ook
niet mogelijk is.
Bovenstaande verklaart waarom story points niet bruikbaar zijn voor het meten van productiviteit en functiepunten wel.
Om de omvang van de geleverde output van een team
te meten is het daarnaast belangrijk om niet alleen naar
de toegevoegde functionaliteit te kijken, maar ook naar
de gewijzigde en verwijderde functionaliteit. Denk aan
het voorbeeld in de inleiding bijvoorbeeld, waarbij het
verwijderen van functionaliteit ook business value vertegenwoordigde. Metri zet het geautomatiseerd meten
van ‘Enhancement Function Points (EFP)’ in om te meten
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HET METEN
VAN TEAM
PERFORMANCE

Zoals hiervoor is uitgelegd, is het van belang om een
objectieve maat te nemen als basis voor productiviteitsmetingen.
Om de Team Performance vast te stellen, is het nodig
twee metingen van een applicatie te doen: een meting
aan de start van een release en een meting aan het
einde van de release. Hierbij wordt de projectomvang
vastgesteld in Enhancement Function Points (EFP), oftewel het aantal functiepunten toegevoegd, het aantal
functiepunten gewijzigd en het aantal functiepunten
verwijderd. Als de projectomvang is vastgesteld, kunnen de volgende vier standaard metrieken vastgesteld
worden per team en per sprint/release:
•
•
•
•

Productiviteit – bestede uren per EFP
Cost Efficiency – kosten per EFP
Velocity – EFP per maand
Project Quality – Defects per EFP

Deze team performance metrieken worden in een
dashboard ter beschikking gesteld en afgezet tegen
marktgemiddelde. Een voorbeeld is gegeven in onderstaande figuren
.
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Omdat deze metrieken gebaseerd zijn op een internationale standaard, kunnen ze worden gebruikt om teams
met elkaar en ook met de buitenwereld te vergelijken.
De Metri database bevat duizenden datapunten met
deze agile team performance metrieken.
Door de metingen periodiek uit te voeren, wordt het
mogelijk ook de gerealiseerde kostenbesparingen te
blijven monitoren, vergeleken met de baseline meting.
Een voorbeeld hiervan is weergegeven in het onderstaand getoonde figuur.
16-1-2020
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Het wordt mogelijk per team de trends te volgen, waarbij er realistische targets kunnen worden gesteld op
basis van de performance. Meer en meer organisaties
nemen deze metrieken ook op in contracten, zodat de
leveranciers moeten aantonen dat de geleverde teams
echt waarde leveren. Bijkomend voordeel voor de klantorganisatie is dat de leveranciers hun beste mensen
binnen dit soort contracten willen plaatsen, waardoor ze
verzekerd zijn van kwaliteit vanuit de leverancier.
Metri levert de dienst Value Driven Contracting binnen
haar IT Sourcing practice.
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HET BELANG
VAN KWALITEIT
Productiviteit is zeer belangrijk in deze competitieve
tijd, waarin bedrijven zwaar concurreren op het bieden van nieuwe functionaliteit aan hun gebruikers. Kijk
bijvoorbeeld naar de race rondom het aanbieden van
Apple Pay door de verschillende Nederlandse banken.
De winnaar van die race heeft veel nieuwe klanten
mogen begroeten.
Naast de productiviteit moet echter de dimensie productkwaliteit niet worden vergeten. Een team kan erg
productief zijn, maar als de productkwaliteit niet goed
is, wordt daar een hoge prijs voor betaald.

Poor Quality

Cost

High Quality

Requirements
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Test

Implementation

Poor Quality is cheaper until the
end of the coding phase. After
that, high quality is cheaper.

Maintenance & Support

Business value

Bestede uren per sprint
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Het leveren van lage kwaliteit is goedkoper tijdens
de eerste fase van de applicatie levenscyclus, maar al
heel snel slaat de Total Cost of Ownership (TCO) om
en wordt lage kwaliteit duurder in onderhoud. Teams
die applicaties ontwikkelen die een tijdje mee moeten,
kunnen beter vanaf het begin focussen op kwaliteit en
onderhoudbaarheid van de software.
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Functionaliteit
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Nieuwe
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support
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Oplossen bugs

Herstructureren
code

Herstructureren
code

Herstructureren
code

Volgende sprints

M.V.P.
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Vroeg in de applicatie lifecycle wordt veel functionaliteit
geleverd. Hier moet dan al een goed architectuur worden neergezet en dient er voldoende aandacht te zijn
voor de kwaliteit van de code. Hoe beter de kwaliteit
van de code, hoe minder er later in de tijd aan refactoring, defect removal en andere niet direct Business Value leverende activiteiten moet worden besteed. Goede
onderhoudbare code zorgt niet alleen voor een hogere productiviteit, maar ook tot minder incidenten en
snellere oplostijden, en daarmee tot lagere kosten en
tevredener gebruikers. Klanten zijn vaak door het agile
werken gedwongen om te contracteren op basis van
Time & Material. Hierbij vervalt voor een leverancier de
incentive om te presteren. Zowel de productiviteit van
deze teams als de kwaliteit van de geleverde code is
vaak matig. Ook het product ownerschip vanuit de klant
laat nog wel eens wat te wensen over, waarbij de focus
teveel op snelheid ligt en er niet altijd genoeg aandacht
is voor kwaliteit.
Metri heeft een partnership met de wereldwijd marktleider op Software Intelligence gebied (CAST) om continu
de kwaliteit van en de risico’s in de applicatiecode en
architectuur te meten. In tegenstelling tot veel ontwikkelaarstools (zoals b.v. Sonarqube), wordt deze analyse
uitgevoerd op systeemniveau en niet op technologie
niveau. Een analyse op systeemniveau kijkt naar de
verbinding tussen alle componenten en lagen in de
architectuur. In de praktijk wordt 90% van de downtime

applicaties door slechts 8% van de defects veroorzaakt
en leidt dit tot 48% van de kosten om deze fouten te
herstellen. Ontwikkelaarstools kunnen deze defects niet
vinden en alleen met een analyse op systeemniveau
worden deze wel gevonden en kunnen deze meestal
eenvoudig worden opgelost.
Metri monitort de kwaliteit van applicaties door inzet
van de Agile team Performance Measurement dienst.
Bij iedere meting wordt een gedetailleerd overzicht
gegeven van de (trends in) risico’s en de kwaliteit van
de applicatie, die wordt gemeten op aspecten als:
•

•
•
•
•
•
•

Maintainability – hoe onderhoudbaar is de applicatie? Dit heeft een groot effect op de Total Cost of
Ownership. Hogere Maintainability betekent hogere
productiviteit en snellere oplostijden.
Robustness – hoe stabiel is de applicatie? Hoe groot
is de kans op P1 incidenten?
Security – Hoe groot is het risico op Security breaches?
Efficiency – Welke statements in de code zorgen
voor een lagere efficiency en mogelijk hogere cloud
kosten?
Changeability – Hoe eenvoudig of moeilijk is het om
changes door te voeren?
Transferability – Hoe eenvoudig is het om nieuwe
teamleden te onboarden of de applicatie bij een
andere partij onder te brengen?
Technical Debt – Wat zou het kosten om alle risico’s
in de applicatie uit te bannen.

Dit alles door middel van een systeemniveau analyse op
basis van internationale standaarden en best practices.

In onderstaande figuur staat een screenshot uit de
CAST AIP technologie. Met deze technologie wordt het
aantal EFP gemeten, maar daarbij wordt er ook een
MRI scan van de applicatie gemaakt. Hierbij wordem de
kwaliteit en risico’s in de applicatie gemeten ten opzichte van alle bekende internationale standaarden en Best
Practices. De architectuur en code health factors worden gemeten op een schaal van 1 (slecht) tot 4 (goed).

Een andere belangrijk aspect waar inzicht in wordt
verkregen zijn de ‘critical violations’. Dit zijn de ‘neverto-do’s’. Deze worden gedetailleerd getoond in een
Engineering dashboard, waardoor het mogelijk wordt
de ‘critical violations’ te identificeren en gericht op te
lossen via een korte termijn, middellange termijn en
lange termijn actieplan. De acties kunnen zelfs direct op
de backlog van de teams gezet worden. Een voorbeeld
van dit dashboard staat in het volgende figuur.
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Het gericht kunnen oplossen van deze ‘critical violations’ leidt ertoe dat de scores op de health factors snel
verbeterd kunnen worden. Een verbetering van de
Changeability, Maintainability en Transferability leidt
vaak direct tot productiviteitsverbetering van het team.
Dit omdat het makkelijker wordt om wijzigingen door te
voeren en om nieuwe mensen te onboarden en productief te krijgen.

•
•
•
•
•

De combinatie ‘Software Cost Estimation’ en het continu blijven monitoren van de productiviteit, kwaliteit en
risico’s levert een perfect instrument op om de productiviteit te meten en ervoor te zorgen dat de verwachtingen met betrekking tot het resultaat op ieder moment
realistisch zijn. Dit maakt het mogelijk op ieder moment
bij te sturen indien nodig, en om altijd aan de stakeholders uit te kunnen leggen waar men staat.
De gestandaardiseerde metrieken helpen om de goed
presterende teams en de minder goed presterende
teams te identificeren. Met name voor deze minder
goed presterende teams is naast het meten van de
productiviteit, het verbeteren van de productiviteit een
belangrijke factor voor succes. Het continu monitoren
van de team performance levert minimaal 30% productiviteitswinst op in vrijwel ieder team. De productiviteit
kan daarbij nog verder worden verbeterd als men principes van LEAN gaat toepassen.
De voorgaande informatie is door Metri gebundeld in
haar dienst Agile Team Performance Monitor (ATPM).
Deze dienst richt een meetinstrument binnen de teams
in. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de krachtige analyse engine van CAST Software, de wereldwijde marktleider op het gebied van source code analyse en de
enige oplossing wereldwijd die AFP en EFP kan meten
volgens de internationale ISO en CISQ standaard. De
dienst zorgt ervoor dat:
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Op management niveau inzicht wordt verkregen in
de performance van de teams en de trends hierin,
zodat gerichte besturing mogelijk wordt;
De productiviteit en andere performance metrieken
inzichtelijk worden en verbeteren;
De kwaliteit van de applicaties verbetert en de risico’s verminderen;
Lagere beheerkosten als gevolg van minder incidenten en snellere oplostijden;
Op ontwikkelaar niveau inzicht wordt verkregen in
de ‘critical violations’ (de ‘never-to-do’ dingen) in de
applicatie, de locatie in de code waar deze zijn gevonden, de reden waarom dit ‘critical violations’ zijn
en de mogelijke manieren om deze op te lossen. Dit
maakt gerichte verbetering mogelijk.

De ATPM dienst houdt het volgende in:
• Onboarding van de applicatie(s) in het Metri Center
of Excellence;
• Implementatie van een standaard data collectie
proces zodat de juiste data wordt verzameld om de
performance metrieken vast te stellen;
• Implementatie van een dashboard in Power-BI dat
het continu mogelijk maakt de status van de team
performance en de applicatie metrics te blijven
monitoren;
• De klant bepaalt welke personen toegang krijgen
tot het Team Performance, Health en het Engineering dashboard;
• In overleg met de klant wordt per applicatie bepaald wat de frequentie en intensiteit van de metingen is;
• Periodiek rapporteert Metri over de trends in team
performance en applicatie kwaliteit in vergelijking
met de markt;
• Op verzoek van de klant kan Metri een analyse
doen op de oorzaken voor lage of juist hoge team
performance.
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METRI EN HET
VERBETEREN VAN
PRODUCTITEIT
Metri adviseert toonaangevende organisaties om
maximale waarde uit haar IT-functie te halen. Metri
bedient organisaties o.a. met het valideren van de ICT
budgetten en deze te vergelijken met de markt (benchmarking), het oplossen van sourcing vraagstukken met
een onderbouwing middels business cases en het
ondersteunen van rationalisatietrajecten van het applicatielandschap.
Met de inzet van haar ecosysteem en uitgebreide
kennis en ervaring, ondersteunt Metri organisaties ook
in het monitoren van applicatieontwikkeling en beheer.
Door het geautomatiseerd meten van softwarecode
geeft Metri op een kostenefficiënte wijze inzicht in de
omvang en kwaliteit van applicaties. Hiermee zijn de
prestaties te meten van interne of externe leveranciers
die het onderhoud en beheer van applicaties uitvoeren.
Metri ondersteunt zowel afnemers als leveranciers in
de markt. Haar operating model vereist dat dit altijd
vanuit een onafhankelijke positie in de markt gebeurt;
onafhankelijkheid en objectiviteit is de kern van onze
dienstverlening.

Metri is opgericht in 2003, en telt momenteel 36 medewerkers. Metri voert op jaarbasis 120 projecten uit, met
een gemiddelde klantwaardering van 8,3. In het volgende figuur wordt een overzicht gegeven van de Metri
dienstverlening.

Metri heeft een exclusief partnership met CAST Software om de Source Code analytics oplossingen Highlight en Application Intelligence Platform (AIP) diensten
te verlenen binnen de BeNeLux regio.
Metri en het verbeteren van productiviteit
Productiviteit wordt in hoge mate beïnvloed door een
aantal aspecten en moet worden gezien als een holistisch systeem van impactfactoren. Soms kan de productiviteit van een Scrumteam verhoogd worden door er
betere of meer ervaren ontwikkelaars in te zetten. Maar
dat is slecht één kant van de medaille.
Productiviteit van een scrum-team wordt beïnvloed
door onder andere:
1. Gebruikte technologie, technieken en methoden;
2. De non-functional requirements, zoals security,
beschikbaarheid en performance;
3. Individuele kwaliteit van de teamleden;
4. Team dynamiek (horizontaal en verticaal) ;
5. Team moraal / happiness;
6. Tijdsdruk;
7. Maturiteit en concreetheid opdrachtgever;
8. Vakbekwame Product Owners met voldoende
mandaat;
9. Heldere, meetbare en overeengekomen ‘Minimal
Viable Product’ vertalingen van business eisen;
10. Effectieve WIP (work in progress) limieten;
11. Flow;
12. Time-to-Market.
Productiviteit kan maximaal verbeterd worden als er
sprake is van een holistische aanpak. Alles hangt met elkaar samen. Metri ziet dat het continu monitoren van de
performance van teams in combinatie met Lean principes, bij uitstek geschikt is om productiviteitsverbeteringen te realiseren. Enkele basisprincipes van Lean zijn:
1. De grootste verspilling (Waste) wegnemen, waardoor kosten afnemen en processen verbeteren;
2. De belangrijkste knelpunten in het proces wegnemen waardoor Flow ontstaat, het met minimale
weerstand produceren.
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In termen van software ontwikkeling leidt het onder
andere tot hogere productiviteit. Om dit effectief uit te
kunnen voeren, kent Lean een ander belangrijk basisprincipe: Meten. Alleen aan de hand van metingen kan
men conclusies trekken, maatregelen doorvoeren en de
effecten daarvan evalueren. Metingen moeten gebaseerd zijn op standaarden, anders komen ze ter discussie te staan.
Meten is essentieel, maar niet voldoende. Drempelwaarden en marktconformiteit zijn essentieel om te bepalen hoe goed de performance is. Ter illustratie: weten
dat een auto 80km/u rijdt is zonder context nutteloos.
Wat is de maximale snelheid op deze weg? Was een
andere route niet sneller? Moet je wel op dit tijdstip op
deze weg zitten? Metri consultants helpen teams om in
Flow te komen.

Prijs
Applicatie
Infrastructuur
Connectiviteit
Uurtarieven
Kosten
IT Service Review
Benchmark gerelateerd
Deal support
IT Workforce
Prijsmodellen
Landing zone

IT Sourcing

Applicatie Portfolio Strategizer
Health en Risk Scan
Business Impact Portfolio
Triage
Estimation Suite
Agile Team Estimation
Software Cost Estimation
Software Size Measurement
Productiviteits Suite
Agile Team Performance Monitor
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IT Benchmark

Strategie en Selectie
IT Strategie
Sourcing Strategie
Sourcing Selectie
Management en inrichting
Contract Management Inrichting
Contract Lifecycle Management
(Her) Contractering
Value Driven Contacting
Bid Support
Service Management
(Europese) Aanbesteding

IT Intelligence
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