EEN VAK APART

SOFTWARE COST ESTIMATION

De visie van Metri op het onderbouwd
en betrouwbaar begroten

van software projecten, releases en
sprints.

Hofstadter’s Law: It always takes
longer than you expect, even
when you take into account
Hofstadter’s Law.

- Douglas Hofstadter,
Gödel, Escher, Bach:
An Eternal Golden
Braid

What one programmer can do
in one month, two programmers
can do in two months.

- Fred Brooks
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IT STARTS
WITH THE
FACTS
Vele organisaties hebben geen professionele schattingsproces en vertrouwen sterk op de ervaring van hun professionals om projecten of agile teams te schatten. Dit resulteert vaak in grote overschrijdingen van budget en
doorlooptijd. Miljoenen euro’s worden jaarlijks op deze manier verspild: geld en energie die op een wijze manier
besteed had kunnen worden.

Gecertificeerde Metri Software Cost Estimate specialisten meten en begroten al uw IT en Software ontwikkelingsprojecten met behulp van internationale standaarden en state-of-the-art technologie in een kort tijdsbestek. Op
deze manier verbetert uw kans op projectsucces aanzienlijk en bespaart u veel geld. In deze whitepaper zet Metri
haar visie uiteen op het betrouwbaar begroten van software-ontwikkelprojecten.

>50%

Project slagingspercentage
verbetering, wat resulteert in het
voorkomen van miljoenen euro’s
verspild geld en middelen.

>40%

Vermindering van de
inspanning van
menselijke deskundigen.

>25%

Vermindering van scope
creep als gevolg van de
formele size baseline.

>20%

Governance reductie vanwege de
mogelijkheid om de voortgang
van het project te monitoren op
basis van de geleverde omvang en
de getoonde productiviteit.
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Responding to change over following a plan does not
imply not having a plan.
- Steve McConnell

The first 90 percent of the code accounts for the first
90 percent of the development time. The remaining 10
percent of the code accounts for the other 90 percent
of the development time.
- Tom Cargill, Bell Labs

Good project-level estimation depends on good
requirements, and average requirements skills are
about as bad as average estimation skills.
- Steve McConnell
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In deze whitepaper zetten wij onze visie
uiteen op het betrouwbaar begroten van
software-ontwikkelprojecten. Een relevant
onderwerp, omdat het begroten van deze
projecten zo vaak fout gaat in de markt.
Veel van de projecten die fout lopen, inclusief de horror stories bij de overheid die de
krantenkoppen sieren, falen als gevolg van
een (veel) te optimistische begroting.
De begrotingsprocessen in de IT zijn nog behoorlijk
onvolwassen, met name waar het gaat om het begroten
van softwareontwikkeling. In de praktijk leidt dit tot vele
projecten die al vanaf de start gedoemd zijn te mislukken, simpel en alleen omdat ze te optimistisch begroot
zijn en daarom starten met een te klein team, een te
krappe planning en onvoldoende mogelijkheden om
bijtijds bij te sturen op basis van actuele data. Hoewel
projecten voor de overheid vaak het nieuws halen
vanwege de verspilling van belastinggeld, heeft vrijwel
iedere commerciële organisatie met mislukte projecten
te maken, zelfs de grote internationale IT system integrators.
Een veel geciteerde bron voor het succes van softwareprojecten is het periodieke CHAOS report, dat wordt
gepubliceerd door de Standish Group.
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De top-vijf factoren die Standish vond in succesvolle
projecten zijn:
1. Betrokkenheid van de gebruiker
2. Ondersteuning door het executive management
3. Duidelijke documentatie van de requirements
4. Goede planning
5. Realistische verwachtingen
De top-vijf indicatoren gevonden in uitgelopen en mislukte projecten zijn:
1. Gebrek aan betrokkenheid van de gebruiker
2. Onvolledige requirements en specificaties
3. Veranderende requirements en specificaties
4. Gebrek aan support van het executive management
5. Technische incompetentie
Wij behandelen in deze whitepaper de oorzaken die
direct raken aan het realistisch begroten van softwareontwikkeling. Het gaat dan met name om de documentatie van de requirements, de realistische verwachtingen (ofwel: realistische begroting) en de manier waarop
met veranderende requirements zou moeten worden
omgegaan. Het goed managen van projecten is iets dat
hiervan losstaat, maar dit wordt op basis van een goede
begroting wel eenvoudiger.
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Volgens Standish zijn de succespercentages voor agile
projecten hoger dan voor waterval-projecten. Maar toch
falen met name grote en middelgrote agile projecten
vaker dan dat ze slagen.

Wa terv al

Mislukt

Een goed onderbouwde, betrouwbare begroting is een
cruciale voorwaarde voor:
• de business case;
• de planning;
• de aanbieding in geval van outsourcing (zeker in
geval van fixed price/fixed date);
• het financiële resultaat van het project en de
organisatie;
• het claimen en vrijgeven van resources;
• de afstemming tussen IT en de business/klant;
• de voortgangsrapportages en dashboards;
• het gevoel van het team en de stakeholders.

ONZE VISIE IN HET KORT
Onze visie op het onderbouwd en betrouwbaar begroten van softwareprojecten, releases en sprints is als
volgt samen te vatten:
•

•

•

Veel organisaties gebruiken uitsluitend human
judgment-begrotingen, terwijl de ervaring leert dat
human judgment-methoden leiden tot (zeer) optimistische begrotingen.
Optimistische begrotingen leiden tot niet-lineaire
extra kosten en langere doorlooptijden, waardoor
de bijbehorende projecten een grotere faalkans
hebben.
Door toepassing van parametrische methodes voor
kostenbegroting, gebaseerd op een objectieve
vaststelling van de omvang van de te realiseren
requirements, relevante data en parametrische
modellen, worden begrotingen aantoonbaar realistischer, wat de slagingskans van het project significant verhoogt.

In deze whitepaper zetten we onze visie uiteen. Vanuit
ons beeld van de markt laten we aan de hand van praktijkvoorbeelden zien hoe het begroten van softwareprojecten beter kan.
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DE MARKT

De afgelopen jaren zijn veel organisaties overgestapt
van een watervalmethode naar agile softwareontwikkeling, veelal scrum. Hierbij wordt veel macht aan de
teams gegeven, die over veel zaken mogen besluiten
die voorheen op managementniveau werden beslist.
De scrum-methodiek werkt vaak met user story’s die
aangeven welke functionaliteit de gebruiker nodig
heeft om een bepaalde activiteit uit te voeren. Scrumteams schatten in hoe veel inspanning nodig is voor
realisatie van deze user story’s. Dit doen zij doorgaans
met de story points-methode. Deze relatieve schattingsmethode wordt vaak uitgevoerd door het ‘spelen’ van
zogenoemd planning poker. De teamleden bepalen
samen de uren die ze nodig denken te hebben om een
bepaalde user story te realiseren, en doen dat in vergelijking met andere user story’s en een bepaalde anchor
story. Deze methode is zeer eenvoudig toepasbaar voor
teams en zeer bruikbaar om te bepalen welke user stories in de komende een á twee sprints kunnen worden
gerealiseerd. Deze methode is echter niet bruikbaar
voor het opstellen van langetermijnbegrotingen.
Scrum is een methode met veel voordelen, maar een
aantal zeer belangrijke onderwerpen zijn onderbelicht.
Zo ontbreekt het bijvoorbeeld vaak aan professionele
cost estimation-technieken en is er veelal geen sturing
op de prestaties van teams en het tijdig gereed hebben
van een minimum viable product (MVP1) . Dit is belangrijk, want 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 ze moeten leveren.
Zo komt het regelmatig voor dat eenzelfde feature drie
of zelfs meerdere keren gebouwd en aangepast wordt,
met als gevolg dat als het budget op is, slechts een deel
van het gewenste MVP gereed is. Soms voldoet ook
dit deel lang niet aan alle benodigde functionele en
niet-functionele requirements.
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Dit is een valkuil die we op zeer veel plaatsen tegenkomen. Niet voor niets zijn veel CxO’s ontevreden over het
gebrek aan grip op de agile teams in hun organisatie.
Ze weten niet wanneer wat klaar is en tegen welke kosten. Zeker als ze gebruikmaken van ingehuurde teams,
die niet gewend zijn ‘ownership’ te nemen voor de applicatie en meestal op basis van time & material2 (T&M)
werken, is er geen intrinsieke drive om de performance
te verbeteren of om voorspelbaar te zijn. Het is belangrijk om te beseffen dat binnen agile-ontwikkelmethodieken de kosten ogenschijnlijk voorspelbaar zijn, aangezien ze worden bepaald door het aantal ontwikkelaars
en hun kosten. Maar de variabele is de scope: de output
(features) die wordt geleverd. Zie voor verduidelijking
de volgende figuur.
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Bij watervalprojecten liggen de requirements min of
meer vast en ligt de uitdaging in het begroten van de
benodigde uren, kosten en doorlooptijd. Agile-projecten hebben een ‘productfocus’. Dit betekent dat er een
product is, bijvoorbeeld een te realiseren website, en
er wordt een budget (team) toegekend om hieraan te
werken. Het budget bepaalt in feite hoe veel mensen
aan een project werken en de looptijd ervan. Omdat het
een agile werkwijze betreft, die in ieder geval theoretisch gezien na iedere sprint een werkbaar product zou
moeten opleveren, lijken de kosten heel voorspelbaar.
Het team werkt, op aangeven van de product owner,
aan de backlog items met de hoogste prioriteit en
levert na iedere sprint een werkend product op. Voor
veel producten en teams werkt dit prima, alleen moet er
daarnaast nog wel een mechanisme ingericht worden
om de kwaliteit en productiviteit objectief en vergelijkbaar vast te stellen. Onze visie hierop is beschreven in
de whitepaper: Hoe meet je geleverde Business Value,
de heilige graal voor Agile teams.

Dit betekent dat de moeilijkheid ligt in het begroten van
de hoeveelheid functionaliteit die op moment X gereed
moet zijn. Als bijvoorbeeld een MVP klaar moet zijn over
exact zes maanden, bijvoorbeeld omdat er een grote
marketingcampagne aan gekoppeld is, dan wordt het
belangrijk om zodanig te begroten dat de functionaliteit
die het MVP moet bevatten, geleverd kan worden met
het beoogde team binnen de gestelde doorlooptijd.
Als we naar bijgaand figuur kijken, zien we dat de
driehoeken in dit soort gevallen in elkaar schuiven. De
requirements en de doorlooptijd staan vast. Hier moet
de derde hoek worden begroot: de resources, oftewel
het aantal te besteden uren. Deze zijn sterk afhankelijk
van de productiviteit die het team kan realiseren, maar
vooral ook van de omvang van de te realiseren requirements. Hierbij speelt de mate van ‘experimenteren’,
ofwel de mate van rework na iedere sprint, een belangrijke rol. In de volgende figuur wordt duidelijk dat
agile teams tot aan de release van het MVP alleen in de
eerste sprint aan nieuwe functionaliteit werken.

Metri ziet een duidelijke beweging in de markt. Beslissers in organisaties begrijpen dat inschattingen van agile teams zelf geen goede input zijn voor managementbeslissingen zoals boven geïllustreerd. Bij een groeiend
aantal organisaties wordt daarom de functie software
cost estimator ingericht om te zorgen voor een onderbouwd en onafhankelijk beeld waarbij inzichtelijk wordt
welke functionaliteit op welk moment gereed kan zijn.
De International Cost Estimation Analysis Association
(ICEAA3) en de Nederlandse not-for-profit organisatie
Nesma4 , ondersteund door een aantal internationale
organisaties waaronder Metri, werken aan het opzetten
van een Software Cost Estimation Body of Knowledge
(SCEBoK) en een certificering voor de functie software
cost estimator.

Activiteit per sprint

Maar wat nu als de business verwacht dat er op een
bepaald moment een product beschikbaar is met
bepaalde functionaliteiten, bijvoorbeeld een MVP?
Software is in toenemende mate een business driver
voor het succes van bedrijven. In een extreem geval zou
een week te laat opleveren zo maar eens miljoenen aan
omzet kunnen schelen.
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Daarna bestaat iedere volgende sprint uit rework in de
vorm van aanpassingen van de al gemaakte functionaliteit en vaak ook het technisch aanpassen van
ontwikkelde code.
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Alleen door inzet van parametrische methodes voor
kostenbegroting, bij voorkeur door gecertificeerde
software cost estimators, is een realistisch beeld mogelijk van het product dat gereed is wanneer het beoogde
aantal sprints is voltooid en het beoogde budget is
besteed. Metri levert software cost estimation services,
gebaseerd op internationale standaarden, die organisaties zekerheid verschaffen over vragen als:
•
•
•
•
•
•
•
•

hoe groot is het te ontwikkelen product in een gestandaardiseerde omvangmaat?
hoe realistisch is de offerte/begroting van mijn leverancier en welke risico’s loop ik?
wat is de te verwachten productiviteit van mijn
team(s) bij verschillende teamgroottes?
hoeveel sprints zijn er nodig om het MVP te realiseren bij verschillende niveaus van sprint rework?
hoeveel functionaliteit is klaar op moment X of als
het budget is benut?
hoeveel teams heb ik nodig?
welke expertise heb ik nodig in de teams?
wat is de kwaliteit van het product?

Een begroting maken is geen eenmalige exercitie. Juist
binnen agile teams is het mogelijk om de werkelijke
productiviteit te meten na iedere sprint en is het ook
mogelijk om de scope van de backlog objectief vast te
stellen. De begroting kan na iedere sprint worden bijgewerkt, zodat snel kan worden bijgestuurd als dat nodig
is. Dit proberen teams doorgaans ook zelf te doen,
maar in de praktijk zijn ze hierin niet succesvol. Zoals
we hiervoor al noemden, gebruiken veel scrum teams
story points om een inschatting te maken van wat ze in
komende sprints kunnen realiseren. Hoewel het idee
achter deze methodiek goed is, wordt deze techniek
in de praktijk ook gebruikt voor doeleinden waarvoor
deze niet geschikt is. Zo kunnen langetermijnbegrotingen en het meten van voortgang niet worden afgeleid
van metrics gebaseerd op story points. Verderop in
deze whitepaper gaan we hierop dieper in.
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HET EFFECT VAN OPTIMISME & PESSIMISME
Het belang van een realistische begroting is groter
dan veel mensen beseffen. Iedere begroting van een
software-realisatieproject is optimistisch, realistisch of
pessimistisch. Bepaling van de realiteitswaarde is zeer
belangrijk voor de slagingskans van een project. Zie de
onderstaande figuur.

Additionele kosten
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Een optimistische begroting zorgt voor niet-lineaire
extra kosten. Op enig moment wordt duidelijk dat de
planning onhaalbaar is en worden ineffectieve maatregelen genomen, zoals het vergroten van het team.
Dit is een ‘industry bad practice’ waarvan regelmatig is
aangetoond dat deze het project alleen duurder maakt,
maar niet sneller5 . Doordat er stress ontstaat in het
team, worden er ook meer fouten gemaakt, die weer
moeten worden opgelost en getest, etcetera. Meer
fouten houden meer werk in. Daarnaast heeft stress
ook minder goed onderhoudbare code ten gevolg. De
onderhoudbaarheid van de software bepaalt voor een
groot deel de total cost of ownership (TCO). Verreweg
het grootste deel van het IT-budget gaat naar het onderhouden van software. Een matige onderhoudbaarheid kan in de beheerfase miljoenen extra kosten, om
nog maar niet te spreken van mogelijke schade door
moeilijk oplosbare incidenten en ongeplande uitval van
de applicatie. De extra kosten kunnen enorm zijn!
Aan het andere einde van het spectrum zitten de
pessimistische begrotingen. Het mooie van dit soort
begrotingen is dat ze vrijwel nooit tot falende projecten
leiden. De Wet van Parkinson zegt vrij vertaald dat als je
extra tijd geeft aan een individu of team, deze tijd ook
besteed gaat worden. Dat betekent dus dat het volle
budget op zal gaan bij pessimistische begrotingen,
maar omdat er binnen budget wordt opgeleverd, is het
project toch geslaagd te noemen. Deze begrotingen
leiden wel tot lineaire extra kosten ten opzichte van

realistische begrotingen, omdat de gewenste functionaliteit, kwaliteit en onderhoudbaarheid ook met minder
tijd en geld gerealiseerd hadden kunnen worden. Vanuit financieel oogpunt is het daarom beter om met een
realistische begroting te starten.
Pessimistische begrotingen zijn veel schaarser dan optimistische, vooral omdat er in de praktijk altijd druk wordt
uitgeoefend om zaken sneller en goedkoper te doen.
Sterker nog, in aanbestedingen hangt de gunning vaak
voor een groot gedeelte af van de prijs. Aanbieders worden dan gedwongen om hun prijs zo scherp mogelijk te
houden. Veel IT-leveranciers maken echter gebruik van
begrotingstechnieken met een laag volwassenheidsniveau en een lage voorspellende waarde. Deze combinatie heeft in de praktijk tot gevolg dat onrealistisch lage
aanbiedingen worden gekozen, met problemen in de
uitvoering en de governance als gevolg. Dit zijn vaak de
projecten die het nieuws halen.
Aan het andere einde van het spectrum zitten de pessimistische begrotingen. Het mooie van dit soort begrotingen
is dat ze vrijwel nooit tot falende projecten leiden. De Wet
van Parkinson zegt vrij vertaald dat als je extra tijd geeft
aan een individu of team, deze tijd ook besteed gaat worden. Dat betekent dus dat het volle budget op zal gaan
bij pessimistische begrotingen, maar omdat er binnen
budget wordt opgeleverd, is het project toch geslaagd te
noemen. Deze begrotingen leiden wel tot lineaire extra
kosten ten opzichte van realistische begrotingen, omdat
de gewenste functionaliteit, kwaliteit en onderhoudbaarheid ook met minder tijd en geld gerealiseerd hadden
kunnen worden. Vanuit financieel oogpunt is het daarom
beter om met een realistische begroting te starten.
Pessimistische begrotingen zijn veel schaarser dan
optimistische, vooral omdat er in de praktijk altijd druk
wordt uitgeoefend om zaken sneller en goedkoper
te doen. Sterker nog, in aanbestedingen hangt de
gunning vaak voor een groot gedeelte af van de prijs.
Aanbieders worden dan gedwongen om hun prijs zo
scherp mogelijk te houden. Veel IT-leveranciers maken echter gebruik van begrotingstechnieken met een
laag volwassenheidsniveau en een lage voorspellende
waarde. Deze combinatie heeft in de praktijk tot gevolg
dat onrealistisch lage aanbiedingen worden gekozen,
met problemen in de uitvoering en de governance als
gevolg. Dit zijn vaak de projecten die het nieuws halen.
Hoe kunnen we nu de realiteitswaarde van begrotingen
verbeteren? Dat kan door het volwassenheidsniveau
van het begrotingsproces te verhogen.

DE VOLWASSENHEID VAN HET BEGROTEN
VERHOGEN

Om de volwassenheid van het begroten van softwareontwikkeling te kunnen verhogen, is het nuttig een maatstaf
te hebben om die volwassenheid te toetsen. Het Software Estimation Maturity Model, in 2017 gepubliceerd
door Dan Galorath, oprichter van het bedrijf Galorath,
biedt hier uitkomst. Dit bedrijf is wereldwijd een van de
toonaangevende marktpartijen op het gebied van parametrische modellen voor kostenbegroting.
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Bron: galorath.com

LEVEL 0 EN 1: BEGROTINGEN OP BASIS VAN
HUMAN JUDGMENT
Het basisniveau, level 0, betekent dat er begroot wordt
zonder structuur of herhaalbaar proces. Dit betekent
dat er met een natte vinger wordt begroot, puur op basis van een inschatting van een of meerdere personen.

Op level 1 wordt een work breakdown structure (WBS)
geïntroduceerd en wordt er per taak of activiteit een
inschatting gemaakt op basis van de input van expert. Hier
is in ieder geval sprake van structuur en een herhaalbaar
proces, zodat er een mogelijke basis is om te leren van
eerder gemaakte begrotingen.
Level 0 en level 1 begrotingen maken gebruik van
zogenaamde human judgment-methoden. Veel bedrijven gebruiken deze methoden om te begroten. Deze
methodes zijn relatief eenvoudig uit te voeren, maar zijn
niet erg betrouwbaar.
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•

•

•

•

Mensen zijn hard wired-optimisten van nature.
Nobelprijswinnaar Kahneman6 toonde al aan dat
mensen optimistisch begroten, zelfs als hen verteld
wordt dat ze te optimistisch zullen zijn.
Vaak wordt de eerst mogelijke uitkomst begroot,
terwijl iedere begroting een verdeling zou moeten
zijn met daarin ook een waarschijnlijke waarde en
een maximumwaarde. Als voor iedere activiteit de
minimumwaarde wordt aangegeven, is het resultaat
zeer optimistisch en onrealistisch met een kans op
overschrijding van vrijwel 100%.
Deze begrotingen worden vaak gemaakt door
(senior) experts, met als verkeerd uitgangspunt dat
zij het project uitvoeren, terwijl minder ervaren mensen het gaan doen.
Een standaard work breakdown structure is zeer
geschikt voor een standaardsituatie. Maar projecten
hebben doorgaans een uniek karakter. Als bij het
begroten blind wordt gevaren op een standaard
WBS, kan tijdens het project blijken dat een cruciale, niet-standaard activiteit niet is opgenomen in de
begroting.

In human judgment-begrotingen wordt direct het aantal
uren of de doorlooptijd begroot, vanuit de requirements, de gestelde randvoorwaarden en de ervaring
van experts. Deze begrotingen zijn subjectief en gebaseerd op persoonlijke ervaringen. Het maken van
human judgment-begrotingen is vaak tijdrovend, omdat
meerdere experts nodig zijn om een inschatting te
maken van hun expertise, voordat deze kunnen worden
samengevoegd tot een totaalbegroting. Een nadeel
is dat de productiviteit is verborgen in het getal. Een
goede vergelijking met afgeronde projecten en met de
markt is onmogelijk. Deze reality check wordt dan ook
vaak niet uitgevoerd. Een ander risico van deze manier
van begroten is dat het niet altijd duidelijk is of de verschillende deelbegrotingen goed op elkaar aansluiten.
Hierdoor kan bij overlap te veel worden begroot of, bij
onvoldoende aansluiting, te weinig. Dat laatste komt in
de praktijk vaak voor.
Vanaf level 2 wordt er een belangrijke stap tussengevoegd: het bepalen van de omvang van de te realiseren
software, waardoor vergelijking mogelijk is en er via de
omvang altijd een aansluiting is tussen de verschillende
deelgebieden.

12

HET GAT TUSSEN LEVEL 1 EN 2

Onderzoek van Gartner toont aan dat organisaties die
van level 1 (human judgment) naar level 2 (parametrisch) gaan, een verbetering in begrotingsaccuraatheid
van 50% bereiken. Waarom verhogen dan niet meer
organisaties hun volwassenheid?
Een verklaring is dat veel organisaties eenvoudig niet
weten dat ze een probleem hebben op dit vlak. Zij
beschouwen het falen van projecten als een gegeven,
of er wordt een andere reden gevonden, zoals ‘scope
creep’, onvoorziene tegenvallers, of matig projectmanagement. Dat zij soms miljoenen verspillen aan mislukte projecten wordt voor lief genomen. Deze miljoenen
hadden zij in winstgevende zaken kunnen investeren,
terwijl de betrokkenen bij falende projecten werk
hadden kunnen doen dat wel waarde oplevert. Dit zou
voor veel organisaties een reden moeten zijn om zich te
bezinnen, zeker als het om verspild belastinggeld gaat.
Boeing Information Systems
120 projecten met en zonder historische data



Over/Onderschrijding

De meeste human judgment-begrotingen zijn bovendien (veel) te optimistisch. Hier zijn vele redenen voor,
waaronder de volgende:
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Zonder historische data
Variantie van -145% tot +20%

Met historische data
Variantie van -20% tot +20%

Een van de bekendste voorbeelden waarbij het effect
van de overstap van human judgment naar het gebruik
van modellen op basis van historische data is gedocumenteerd, is dat van Boeing Information Systems7 .
Deze grote organisatie heeft de volwassenheid van haar
sofwareontwikkeling verhoogd, waarbij ook de begrotingsvolwassenheid is meegegaan in deze groei.
Duidelijk zichtbaar is dat de spreiding tussen begroting
en realisatie veel kleiner werd toen Boeing op basis van
historische data ging begroten. Nu is het volwassener
maken van een organisatie een zaak van lange adem.
Voor sommige organisaties kan dat een reden zijn om
er niet aan te beginnen.
Een andere reden is dat het niet eenvoudig is om van
level 1 naar level 2 te gaan. Dit betekent namelijk de
introductie van ‘formal sizing’, ofwel het methodisch,
objectief, herhaalbaar en verifieerbaar vaststellen van
de omvang van hetgeen gerealiseerd moet worden.

FORMAL SIZING

Om naar volwassenheidslevel 2 te gaan is het meten
van de omvang van een project van cruciaal belang. De
belangrijkste bepalende factor voor de hoeveelheid
werk die nodig is om een stuk software te ontwikkelen
is de omvang van de functionaliteit. Door van ieder te
begroten stuk software de omvang te bepalen, kunnen verschillende programma’s, projecten, applicaties
of sprints met elkaar worden vergeleken. Hiervoor is
het noodzakelijk dat voor de omvang een gestandaardiseerde omvangsmaat gebruikt wordt. Het op een
gestandaardiseerde manier bepalen van de omvang
noemen we formal sizing.
Om goed te kunnen begroten, is bepaling van de omvang van een project essentieel. Data van afgeronde projecten of sprints kunnen als input dienen om te begroten
hoeveel tijd en resources een nieuw project nodig heeft.
Voor een volwassen begrotingsproces is echter formal
sizing op basis van een gestandaardiseerde methode
nodig. Er bestaan een aantal door ISO/IEC gestandaardiseerde methoden om de omvang van software te bepalen. Hierbij wordt op basis van requirements, onafhankelijk van de technische implementatie (bijvoorbeeld de
programmeertaal) en de manier van ontwikkelen (agile
of waterval) een omvang bepaald. Om naar level 2 of
hoger te kunnen klimmen, is het nodig de bepaling van
de omvang in de processen in te bedden.
We zien nu dat formal sizing juist goed toepasbaar is
in agile projecten, en dat de omvang van een sprint,
tijdens de sprint retrospective, eenvoudig kan worden
vastgesteld door een gecertificeerde functiepunt-analist – in een zeer kort tijdsbestek. Dit komt omdat de
meeste sprints zó kort zijn dat gewoonweg niet zo veel
functionaliteit wordt gerealiseerd. Door functiepunten
te gebruiken naast de gangbare story points-methode, worden de story points genormaliseerd en is de
voorspelbaarheid aanzienlijk te vergroten. Door de
productiviteit te meten die het team heeft behaald in
de afgeronde sprints volgens een gestandaardiseerde
maat, wordt het mogelijk deze data te gebruiken voor
toekomstige sprints.

van de verbeteringsacties.
Formal sizing is dus iets anders dan bijvoorbeeld het
gebruik van story points om in te schatten hoeveel
backlog items er in een sprint opgepakt kunnen worden. Story points zijn bedacht om de omvang van
backlog items relatief in te schatten ten opzichte van
elkaar, om als team een goed beeld te krijgen van de
hoeveelheid werk die gemoeid is met een backlog
item. Als communicatiemiddel binnen een team werken
story points heel goed. Onderzoek van professor Alain
Abran8 toont echter aan dat de voorspelbaarheid in
de praktijk lager is dan het gebruik van formal sizing.
Dit is iets dat wij in onze dagelijkse praktijk regelmatig
terugzien. Daarnaast zijn story points teamgebonden.
Ze zijn dus per definitie niet geschikt om vergelijkingen
te maken tussen teams.
De formal sizing van goed geprioriteerde functionaliteit
door een bekwame product owner blijkt een goede benadering te zijn van business value9. De enige methode
om functionaliteit objectief te kwantificeren is door middel van functiepunt-analyse. Deze is ontwikkeld in de
jaren zeventig, 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
vandaag de dag prima worden gebruikt, al twijfelen
veel agile practitioners hier aan, veelal door gebrek aan
kennis of vanwege andere belangen. Functiepunten zijn
de vierkante meters van de software-industrie: de de
facto standaard om de hoeveelheid functionaliteit uit te
drukken in een gestandaardiseerde omvangsmaat.

De productiviteit wordt uitgedrukt in bestede uren per
gerealiseerd functiepunt. De productiviteit kan worden
gebruikt om high performing en low performing teams
vast te stellen, waardoor het mogelijk wordt verschillen
in werkwijze te analyseren en gerichte verbeteringen
door te voeren. Door de trends in productiviteit over
langere tijd te meten, ontstaat een beeld van het succes
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Om naar een hoger volwassenheidsniveau te groeien,
is het nodig een begrotingsproces in te richten dat is
gebaseerd op formal sizing, waarbij ook de data van
afgeronde projecten wordt vastgelegd.

LEVEL 2 TOT EN MET 5: PARAMETRISCHE
BEGROTINGEN

Vanaf level 2 moet de omvang van de te realiseren
requirements worden bepaald, waarna er van een
productiviteitsfactor wordt uitgegaan om het aantal
benodigde uren te begroten. Dit worden parametrische
begrotingen genoemd.
Deze begrotingen werken goed als aan drie voorwaarden wordt voldaan:
• De requirements zijn voldoende duidelijk en voldoende compleet om de omvang te bepalen met
een gestandaardiseerde omvangsmaat.
• De begrotingsparameters en eventuele randvoorwaarden zijn voor een groot deel bekend. Voorbeelden van deze parameters zijn: technologie, ontwikkelmethodiek, beoogde doorlooptijd, maximum
budget en kwaliteitseisen.
• Er is data van afgeronde projecten beschikbaar
die gemeten is met dezelfde gestandaardiseerde
omvangsmaat. Als deze data niet beschikbaar is,
kunnen commercieel beschikbare ervaringscijfers
worden gebruikt of data van de International Software Benchmarking Standards Group (ISBSG10 ).
Hoewel het proces om tot een parametrische begroting
te komen complexer lijkt dan een begroting op basis van
human judgment, is het maken van een parametrische
begroting in de meeste gevallen sneller en goedkoper te
realiseren. De complexiteit lijkt groter, omdat het gebruik
van de ervaring van de experts wordt vervangen door
een aantal formele en toetsbare stappen.
In de praktijk kost een parametrische begroting ongeveer 1% van de totale menskosten van een project. Dit
is ongeveer 20-25% van de begrotingskosten op basis
van human judgment.
Formal Sizing

Requirements

Begroting
parameters
Scenario’s

Parametrisch Model

Randvoorwaarden
Begrotingsrapportage
• Formal Size
• Per activiteit:
-

•
•
•
•
•
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Inspanning
Kosten
Doorlooptijd

Teamomvang per team
Productiviteit
Cost Efficiency
Leversnelheid
Kwaliteit

Project data

OMVANG OF INSPANNING

Teams gebruiken vaak planning pokersessies om
story points toe te kennen aan backlog items. Om
de verschillende hoeveelheid werk voor een backlog item te kunnen onderscheiden, wordt vaak een
(variant op een) Fibonacci reeks gebruikt, waarbij de
volgende waarde in de reeks wordt bepaald door
de som van de twee voorgaande waarden. Dit is gebaseerd op het feit 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,
maar waarbij het uitvoeren van rekenkundige operaties niet mogelijk is. Een voorbeeld hiervan geeft de
onderstaande figuur. Het produceren van een bus
kost meer werk dan het maken van een auto of een
scooter. Maar is het net zo veel werk om een bus te
maken als een auto en een scooter samen?
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Story points maken gebruik van een ordinale schaal,
waarbij het team de hoeveelheid werk van de backlog items inschat ten opzichte van elkaar. Daarmee
krijg je een beeld van de relatieve inspanning, maar
weet je niet hoe groot iets is. Omvang meten als
basis voor een begroting is daarmee niet mogelijk.
Daarvoor is een objectieve, herhaalbare, verifieerbare en daarmee verdedigbare omvangsmaat nodig.
Op basis hiervan kan verdedigbare informatie worden gegeven, zoals antwoord op vragen als: welke
teams presteren goed en wanneer is welke functionaliteit klaar tegen welke kosten?

De requirements en randvoorwaarden zijn bij beide
manieren van aanpak gelijk. De requirements worden
nu echter niet direct op basis van ervaring vertaald naar
doorlooptijd en kosten, maar naar een omvangsmaat.
Deze omvang vormt, samen met de begrotingsparameters (zoals technologie en teamomvang) en de
randvoorwaarden, input voor het parametrische model,
dat via deze input vergelijkbare projectdata selecteert
en op basis hiervan een aantal scenario’s presenteert
voor een begroting. De projectdata zijn afkomstig van
afgeronde projecten, waarvan, naast de benodigde
uren en de doorlooptijd, nog een groot aantal parameters zijn vastgelegd om te zorgen dat de ervaringscijfers
zo goed mogelijk aansluiten bij de te maken begroting.
Deze parameters zorgen er voor dat scenario’s snel
kunnen worden doorgerekend, zoals het effect van
een kortere of langere doorlooptijd of een afwijkende
teamomvang.

LEVEL 2: OMVANG EN PRODUCTIVITEIT

Organisaties met een begrotingsvolwassenheid op
level 2 beginnen meestal met een eenvoudig parametrisch model:
BENODIGDE UREN = OMVANG X PRODUCTIVITEIT

Organisaties met een begrotingsvolwassenheid op
level 3 maken niet alleen gebruik van ervaringscijfers uit
de markt, maar bouwen ook hun eigen ervaringscijfers
op. Om data van eigen afgeronde projecten te kunnen
gebruiken, is het ook nodig om een datacollectieproces
te implementeren. Na ieder afgerond project (of sprint,
of release) wordt de data verzameld, geanalyseerd en
gestructureerd vastgelegd. Dit vergt een investering in
mensen en middelen die geborgd moet worden in de
processen van de organisatie. Bij organisaties met een
hoge procesvolwassenheid (bijvoorbeeld CMMi level
5), zoals er veel in India zijn, lukt dit vaak eenvoudiger
dan in het minder procesgerichte Europa.
Voor een coöperatieve levensverzekeraar heeft Metri
op basis van ervaringscijfers uit de markt een referentiebegroting gemaakt. Hiermee kon de verzekeraar de begroting van een pakketleverancier voor de
vernieuwing van de polisadministratie toetsen. Een
intern team van experts had hier al meer dan een
maand aan gewerkt. Maar de experts konden het
eigen management er onvoldoende van overtuigen
dat de begroting een goede basis was om met de
leverancier in discussie te gaan over verkorting van
de doorlooptijd en verlaging van de geboden prijs.
Op basis van ervaringscijfers uit de markt heeft Metri
in zeer korte tijd een begroting gemaakt van de te
verwachten investering en doorlooptijd. Uit deze
berekeningen bleek dat prijsverlaging zeker mogelijk was, maar dat de door de verzekeraar gewenste
doorlooptijd van 18 maanden niet reëel was.
Coöperatieve Verzekeraar
Monte Carlo ontwikkelinspanning risico

Uren

Voor bepaling van de doorlooptijd geldt een vaste hoeveelheid omvang per sprint of per maand. Dit parametrische model is heel inzichtelijk, zodat het eenvoudig is na
te rekenen. De grootste verandering voor een organisatie op level 2 is het wennen aan het gebruik van omvang
als basis voor de begroting. De resultaten van dit model
kunnen door experts gemakkelijk worden vergeleken
met wat zij op basis van hun ervaring verwachten.

LEVEL 3: ERVARINGSCIJFERS
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Deze inschattingen geven voor zowel de investering
als de doorlooptijd een waarschijnlijkheid aan. Op basis van deze waarschijnlijkheden heeft Metri zowel de
coöperatieve verzekeraar als de leverancier overtuigd
om te kiezen voor een scenario van bijna 2 jaar, tegen
een voor beide partijen acceptabele investering.
Coöperatieve Verzekeraar
Monte Carlo doorlooptijd risico

Maanden

Een mogelijkheid om de drempel voor het gebruik van
parametrisch begroten te verlagen, is het laten uitvoeren van de omvangbepaling door een daarin gespecialiseerde organisatie. Zo begeleidt Metri een aantal
klanten op level 2 met de service Software Size Measurement om de basis te leggen voor hun begrotingsprocessen. Het bepalen van de functionele omvang is
namelijk geen expertise die in ieder team aanwezig is.
Bij Metri werken gecertificeerde specialisten die deze
activiteit kunnen uitvoeren zonder het teamproces te
verstoren. Dit is mogelijk als losse activiteit, maar ook in
breder verband als onderdeel van prestatieafspraken
met leveranciers.
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Dit werken met ervaringscijfers is een manier van
omgaan met begrotingen die wij zien bij organisaties
die opereren op level 3 of hoger van het begrotingsvolwassenheidsmodel. Organisaties maken de overstap
van eenvoudige lineaire begrotingsmodellen naar
probabilistische modellen. Hierbij maken zij op basis
van ervaringen uit het verleden een inschatting van de
waarschijnlijkheid van een afgegeven begroting in tijd,
resources of geld. Zeker als een stuk softwareontwikkeling cruciaal is voor één of meer vervolgstappen, is
het van belang om niet te optimistisch te begroten. Op
die manier kan de organisatie er zeker van zijn dat de
software binnen de begrote hoeveelheid tijd, resources
en geld gereed is.
Wat voor dit soort organisaties wennen is, is dat de
gekozen bandbreedte voor de verschillende waarschijnlijkheden geen brevet van onvermogen is van
de opsteller van de begroting. Deze keuze is juist een
reflectie van de zekerheid over wat de nieuwe software
moet presteren. Dit gaat echter in tegen onze natuurlijke perceptie om een kleine bandbreedte te associëren
met een hoge mate van professionaliteit. Want juist de
bandbreedte zegt iets over de risico’s die een organisatie loopt. Een grote bandbreedte in de begroting moet
aanleiding zijn om zo snel mogelijk de risico’s te verkleinen en de begroting nogmaals goed door te rekenen.

Uit een recent onderzoek van Markteffect11 blijkt dat
veel organisaties belang hechten aan high-performance
teams, omdat deze teams:
1. Sneller resultaat behalen (63%);
2. Wendbaarder zijn door vaker te prioriteren (46%);
3. Een hogere medewerkertevredenheid hebben door
zelforganisatie (38%);
4. Lagere kosten hebben doordat ze efficiënter werken (37%).
Door niet alleen goed onderbouwd te begroten, maar
dit ook te blijven volgen tijdens de uitvoering, ontstaat
sneller inzicht in hoe de softwareontwikkeling zich
verhoudt tot de vooraf gemaakte inschattingen voor de
begroting. Dit is een belangrijke stap naar het volgende
niveau van begrotingsvolwassenheid.

Het gebruik van probabilistische modellen biedt tevens een goede basis om tijdens de softwareontwikkeling de
voortgang te toetsen. Zo was het voor de coöperatieve verzekeraar van belang dat het softwareontwikkelteam een
hoge performance had op zowel productiviteit, kosten, snelheid als kwaliteit. Tijdens de uitvoering heeft Metri de
marktconformiteit van de softwareontwikkeling getoetst op de onderstaande vier aspecten:
Productiviteitsindex

Snelheidsindex

Kwaliteitsindex

Kostenindex
2,75

2,75

2,50

2,50

2,25

2,25

2,00

2,00

2,00

1,75

1,75

1,75

1,75

1,50

1,50

1,50

1,50

1,25

1,25

1,25

1,00

1,00

0,75

0,75

0,50

0,50

0,50

0,25

0,25

0,25

2,75

2,75

2,50

2,50

2,25

2,25

2,00

1,00

1,14

0,75
0,50
0,25

2,64

1,25
1,00

1,05

0,75

0,83

Customer

Peer Min

Customer

Peer Min

Customer

Peer Min

Customer

Peer Min

Peer Avg

Peer Max

Peer Avg

Peer Max

Peer Avg

Peer Max

Peer Avg

Peer Max

Omdat het ontwikkelteam op drie van de vier onderzochte aspecten beter scoort dan marktconform, spreken
we van een high-performance team. Dit gaf de coöperatieve verzekering voldoende houvast om uit te blijven
gaan van het afgesproken tijdschema en de vervolgstappen hierop af te stemmen. Naar aanleiding van de
Metri-toets werkt het team ook aan verbetering van de softwarekwaliteit om op alle aspecten minimaal marktconforme scores te bereiken.
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LEVEL 4: LESSONS LEARNED

Organisaties met een begrotingsvolwassenheid op
level 4 maken niet alleen gebruik van hun eigen ervaringscijfers en complexere begrotingsmodellen dan
omvang x productiviteit. Op level 4 vindt ook terugkoppeling plaats. Niet alleen van realisatie terug naar
begrotingsmodel; organisaties proberen ook te leren
van de verschillen tussen projecten en teams. Hierdoor
kunnen zo veel mogelijk teams de stap zetten naar high
performance. Ook worden de modellen gebruikt om
projectplannen van externe leveranciers te toetsen aan
de eigen ervaringscijfers en marktconforme prestaties.

Voor een kredietverzekeraar heeft Metri de plannen van een leverancier getoetst aan de beschikbare ervaringscijfers van de klant, in combinatie met vergelijkbare ervaringscijfers uit de markt. Het betrof hier een meerjarenproject
voor de vervanging van het kernsysteem van de kredietverzekeraar. Voor de doorlooptijd laat het model een relatief
vlakke curve zien. Dit betekent dat er weinig onzekerheid is voor wat betreft de benodigde doorlooptijd. Het meest
optimistische scenario is 2½ jaar, terwijl het meest pessimistische scenario net iets boven de 3 jaar ligt. Het door de
leverancier voorgestelde plan ging uit van een doorlooptijd van 3½ jaar.
Ook de benodigde teambezetting is tegen het licht gehouden. Op het moment dat Metri het assessment uitvoerde,
was het project ruim negen maanden onderweg en was de bezetting al meer dan honderd FTE. Aan het opstellen
van de requirements was op dat moment ruim vier keer zoveel budget gespendeerd dan op basis van deze ervaringscijfers nodig zou zijn. Nadere analyse wees uit dat de leverancier de teams had samengesteld met expertise
vanuit meerdere continenten. Hierdoor waren veel meer mensen nodig dan marktconform en was er sprake van
inefficiëntie door taal- en cultuurbarrières. Door deze opzet scoorde de leverancier ver beneden marktconform op
de aspecten productiviteit, kosten, snelheid en kwaliteit.

Kredietverzekeraar
FTE
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Op dit moment werkt de leverancier aan een verbetering om de genoemde aspecten zodanig te veranderen dat
een meer marktconforme projectuitvoering mogelijk wordt. In dit voorbeeld is het assessment in een relatief laat
stadium uitgevoerd, wat overigens niet ongebruikelijk is voor een organisatie op level 4. Pas op het hoogste niveau
van begrotingsvolwassenheid wordt continu gemonitord en bijgestuurd.
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LEVEL 5: CONTINUOUS IMPROVEMENT

Organisaties met een begrotingsvolwassenheid op
level 5 hebben het begroten en de terugkoppeling
volledig geïntegreerd in hun processen. Begrotingen
worden vooraf gemaakt en tijdens de uitvoering vindt
op regelmatige basis monitoring & control plaats. Hiermee ontstaat direct inzicht of de realisatie nog volgens
plan verloopt. Bij een afwijking kan de organisatie direct
zoeken naar de oorzaak en maatregelen nemen om de
realisatie weer volgens plan te laten verlopen, of de
begroting herijken op basis van de nieuwe realiteit.
Infrastructuurbedrijf
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Voor een infrastructuurbedrijf volgt Metri maandelijks
de voortgang van de realisatie van een nieuwe applicatie, waarbij het de resultaten afzet tegen de baseline-begroting. Op basis van deze gegevens wordt een
projectie gemaakt van het te verwachten projectresultaat. In de onderstaande grafiek is de status weergegeven van het moment dat het project bijna halverwege
was, op basis van de baseline planning die gemaakt
was bij de start. Het realisatieteam is na een aantal
maanden uitgebreid ten opzichte van het oorspronkelijke plan.
Aanvankelijk leidde dat ook tot een versnelling in de
oplevering van waarde voor de opdrachtgever. Maar
ongeveer een half jaar na de start van het project
begon de waarde die maandelijks gerealiseerd werd
achter te lopen op het plan. Op basis van de projectie
zou de realisatie van de software drie maanden langer
duren en ruim een half miljoen duurder uitpakken. Het
infrastructuurbedrijf heeft daarop besloten twee junior
teamleden te vervangen door één senior ontwikkelaar. De verwachting is dat hiermee zowel de budgetoverschrijding als de uitloop minder worden dan de
huidige projectie.

Organisaties die op het hoogste niveau van begrotingsvolwassenheid acteren, begroten in de regel niet alleen hun
projectkosten, maar de hele levenscyclus van een systeem. Dit blijft dan niet beperkt tot de kosten voor IT-ontwikkeling en beheer. Zo zijn voor een veiligheidsorganisatie ook parametrische modellen opgezet voor:

•
•
•
•
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Productieomgevingen (de applicatie moet ook stand-alone
off-grid kunnen draaien)
Testomgevingen (voor de typen omgevingen waarin de
applicatie moet werken)
Datamigratie (tijdens een onverstoord lopende dienstverlening)
Training (veel gebruikers die zowel klassikaal als via
e-learning getraind worden)
Documentatie (gebruikersgids, quick reference, beheerhandboek, helpfunctie)

Veiligheidsorganisatie
Total Cost of Ownership

Kosten (M€)

•

4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Operationeel beheer bestaande systeem

Operationeel beheer nieuw systeem

Intern projectmanagement en PMO

Realisatie nieuw systeem

Technologieverversing

WEET WAAR U STAAT

Bent u geïnspireerd geraakt? Wilt u weten waar uw organisatie staat qua begrotingsvolwassenheid? Op basis
van de voorbeelden in deze whitepaper heeft u mogelijk al een beeld. Metri kan u helpen met een quick
assessment, waarbij we de bestaande werkwijze en
ambities van uw organisatie in kaart brengen en adviseren over de stappen die nodig zijn om op het gewenste
volwassenheidsniveau te komen.
METRI ESTIMATION & PERFORMANCE
MEASUREMENT

Metri helpt organisaties om hun begrotingsvolwassenheid te verhogen naar het gewenste niveau en kan,
terwijl de organisatie aan haar ambities werkt, alvast
taken op zich nemen als de organisatie daarmee nog
onvoldoende vertrouwd is. Ook kan Metri taken uitvoeren waar u de eigen organisatie niet mee wilt belasten
of waarvoor het opbouwen van de benodigde expertise
onvoldoende waarde toevoegt. Te denken valt aan:
•
•
•
•
•

•

Uitvoeren van de bepaling voor formal sizing;
Tijdens de uitvoering de productiviteit meten, voortgang rapporteren en zo nodig een advies uitbrengen om de begroting aan te passen;
Na afronding de project actuals vergelijken met de
begroting;
Introduceren van parametrische begrotingsmodellen op basis van marktgegevens;
Data gestandaardiseerd vastleggen en verwerken
in parametrische modellen op basis van uw eigen
ervaring, zodat toekomstige begrotingen nog accurater worden;
Project metrics als productiviteit, kostenefficiëntie,
leversnelheid en projectkwaliteit vaststellen en
benchmarken.

Metri kan daarnaast de risico’s van software code bepalen qua robuustheid, efficiëntie, security, wijzigbaarheid
en overdraagbaarheid.
Wil je meer weten of heb je een specifieke vraag of
opmerking? Neem dan contact met Metri op via
bijgaande QR code.
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OVER DE AUTEUR

HAROLD VAN HEERINGEN
Harold is in 1997 afgestudeerd in Bedrijfskunde aan
de Rijksuniversiteit Groningen. Na een korte periode
als marketing manager is hij
in de IT terechtgekomen via
G&D Software, dat later is opgegaan in Sogeti Nederland
B.V. Binnen Sogeti is Harold
jarenlang voorman geweest
van de afdeling Sizing, Estimating & Control. Binnen
deze afdeling werden de functiepunt-analyses, begrotingen, performance-metingen en benchmarks gedaan
voor de resultaatverplichte (fixed price/fixed date) projecten van Sogeti. In 2015 is Harold overgestapt naar
Metri, waar hij nu als Principal Consultant actief is en
als Practice Lead verantwoordelijk is voor de diensten
binnen de IT Intelligence pilaar.
Naast zijn werk voor eerst Sogeti en nu Metri is Harold
actief in een aantal not-for-profit organisaties. Zo is hij
sinds 2011 bestuurslid bij Nesma en tegenwoordig verantwoordelijk voor de internationale partnerships van
Nesma. Nesma onderhoudt een van de ISO/IEC standaarden voor functiepunt-analyse en is samen met de
International Cost Estimation and Analysis Association
(ICEAA) actief in het ontwikkelen van een certificering
voor Software Cost Estimator (verwacht in 2020). Harold
is initiatiefnemer van deze certificering en is een van de
ontwikkelaars van het cursusmateriaal.
Harold is daarnaast van 2011 tot 2019 president geweest van de International Software Benchmarking
Standards Group (ISBSG), de internationale not-forprofit organisatie die projectdata in de markt verzamelt,
analyseert en vastlegt in repositories met als doel de
industrie te faciliteren bij het nemen van betere beslissingen op basis van data – in plaats van op meningen.
Harold is nog steeds actief binnen deze organisatie en
nauw betrokken bij het datacollectie- en analyseproces.
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Harold heeft door de jaren vele artikelen, papers en
blogs geschreven over het vakgebied en deze gepresenteerd op vele nationale en internationale conferenties. Samen met collega Frank Vogelezang heeft hij een
hoofdstuk gepubliceerd in het boek Rethinking Productivity in Software Engineering (Apress Open, 2019).

OVER DE AUTEUR

FRANK VOGELEZANG
Na zijn studie Scheikunde aan
de Universiteit van Utrecht
is Frank begonnen bij het
projectbureau Betuweroute
en heeft daar de digitalisering
van ontwerp en aanleg vanuit
klantzijde mede vormgegeven.
Vanuit deze rol was de overstap naar de IT een logisch
vervolg. Bij IQUIP (later opgegaan in Sogeti) en Ordina heeft Frank een zeer divers
scala aan IT-projecten begroot en verschillende klanten
geholpen bij het opzetten en uitvoeren van hun begrotingen. Frank heeft meer dan 20 jaar ervaring in het
meetbaar maken van softwareontwikkeling en beheer.
Als Pricing Officer heeft hij zich gericht op de bepaling
van de juiste prijs voor aanbiedingen op het gebied van
realisatie van projecten en programma’s en het beheren en vernieuwen van portfolio’s. Sinds 2017 is Frank
verbonden aan Metri, waar hij betrokken is bij het hele
dienstenpalet, zowel diensten met een financieel karakter (begroten vooraf, benchmarken achteraf) als met
een sourcing-karakter (bijvoorbeeld leveranciersselectie
en contractanalyse).

Frank publiceert regelmatig over zijn vakgebied in
nationale en internationale media en geeft trainingen
en keynotes. Zijn laatste boekpublicatie was samen
met collega Harold van Heeringen: een hoofdstuk over
benchmarking in het boek Rethinking Productivity in
Software Engineering (Apress Open, 2019).

Naast zijn werk is Frank betrokken bij internationale
organisaties op het gebied van standaardisatie van
de meetbaarheid van software. Zo is hij inhoudelijk
eigenaar van de meetmethodes van COSMIC (ISO/IEC
19671:2011) en Nesma (ISO/IEC 24570:2018) en is hij
betrokken geweest bij het opzetten van de professionele certificering van het begroten van software-intensieve
projecten door ICEAA.
Ook bestuurlijk is Frank actief in het werkveld. Hij is
jarenlang bestuurslid geweest van de Nesma en is nu
actief als Chairman van het Executive Committee van
COSMIC.
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OVER METRI
Metri adviseert toonaangevende organisaties om maximale waarde uit hun IT-functie te halen. Metri
bedient organisaties onder meer met validatie van hun ICT-budgetten en vergelijking met de markt
(benchmarking), het oplossen van sourcing-vraagstukken met een onderbouwing middels business cases
en ondersteuning van rationalisatietrajecten van het applicatielandschap.
Met de inzet van zijn ecosysteem, uitgebreide kennis en ervaring, ondersteunt Metri organisaties
ook bij de monitoring 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. Ons 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 8,2.

Wil je meer weten of heb je een specifieke vraag/
opmerking? Neem dan contact met Metri op via
onderstaande QR code.
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