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Samenvatting

Onze samenleving in het algemeen, en grote organisaties in het bijzonder, zijn meer en
meer afhankelijk geworden van ICT systemen om efficiënt te kunnen functioneren. De
toenemende afhankelijkheid aan deze systemen leidt tot grotere en complexere ICT sys-
temen, die steeds duurder worden om te ontwikkelen en te onderhouden. Het merendeel
van de kosten van deze ICT systemen bestaan niet uit hardware kosten (de computers
en het netwerk), maar uit de benodigde arbeidsinspanning om de software van deze ICT
systemen te ontwikkelen, te implementeren en te verbeteren.

Met de toenemende complexiteit van software systemen, neemt ook de onvoorspel-
baarheid van het ontwikkelen van die software toe. Projecten, die als doel hebben om de
software systemen te ontwikkelen of te onderhouden, lopen een groot risico om te lang
te duren, te veel te kosten en bovendien niet precies op te leveren wat er gevraagd werd.

Om bovengenoemde problemen aan te pakken kan een bedrijf de software ontwikke-
laars betere software gereedschappen geven om de software mee te maken, men kan de
te ontwikkelen software vereenvoudigen (minder is soms meer), men kan beter softwa-
re ontwikkelaars in dienst nemen, maar men kan ook de manier van de werken van de
software ontwikkelaars en hun managers verbeteren.

De vakgebieden software procesverbetering (software proces improvement) en soft-
ware methodologie houden zich bezig met de bestudering van de wijze waarop software
ontwikkelaars (en hun managers) hun werk aanpakken. Terwijl onderzoek naar software
methodes (het zogenaamde software methodologie onderzoek) kant-en-klare raamwer-
ken, handleidingen en stappenplannen ontwikkelt om beter software te bouwen of te
onderhouden, richt software procesverbetering onderzoek zich op de vraag hoe een IT
organisatie meer volwassen wordt en wat karakteristieken zijn van volwassen IT organi-
saties.

Bij het meeste informatica onderzoek kan men na afloop van het onderzoek zien of de
doelen bereikt zijn. Door het nieuw ontwikkelde software systeem te testen kan men de
sterke en zwakke kanten van de oplossing relatief eenvoudig beoordelen. Immers: “een
systeem doet het, of hij doet het niet”. Bij onderzoek naar software procesverbetering en
software methodologie is de geldigheid van een methode of verbeterplan niet aan het pa-
pier af te lezen. De werkwijzen en instructies zullen zich in de praktijk moeten bewijzen,
nadat de IT professionals zich de nieuwe vaardigheden hebben meester gemaakt. Boven-
dien is het niet eenvoudig vast te stellen of een methode of verbeterinitiatief echt gewerkt
heeft. Men kan vast stellen of de medewerkers zich aan de voorschriften houden, maar
men weet dan nog niet of de voorschriften ook echt een positief resultaat bieden. Ieder
IT project is immers anders en dat maakt het vergelijken van projecten en werkmethodes
lastig.
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Een gevolg hiervan is, dat er binnen het vakgebied van de informatica geen consen-
sus bestaat over de te volgen werkmethodes. Met hetzelfde ritme waarin technologische
vernieuwingen elkaar opvolgen, volgen ook software methodes elkaar op. Al naargelang
de heersende mode en de gebruiken binnen het bedrijf wordt er nu gekozen voor een
flexibele, lichtgewicht methode, waarna later de meer gedisciplineerde aanpak volgt met
meer nadruk op documentatie en officiële, standaardwerkprocessen. Tussen IT-ers kun-
nen er soms gepassioneerde discussies ontstaan over welke ontwikkelmethode het beste
is en over het nut (of de onzin) van software procesverbetering.

Een bijkomend nadeel, voortvloeiend uit de onzekerheden met betrekking tot de doel-
matigheid van software procesverbetering, is dat de bedrijven soms halverwege een ver-
beterprogramma stoppen, omdat er onduidelijkheid bestaat over de opbrengsten terwijl
de kosten wel zichtbaar drukken op het ondernemingsresultaat. Het stoppen met software
procesverbetering gebeurt dan terwijl er mogelijk wel een goed resultaat in het verschiet
lag.

Gezien de grote maatschappelijke behoefte aan goede, betrouwbare en betaalbare
software, is het niet wenselijk dat er onduidelijkheid bestaat over de doelmatigheid van
ontwikkelmethodes en raamwerken voor procesverbetering.

Zoals gezegd lijken gaat het toetsen van de doelmatigheid van een software ontwik-
kelproces of van een raamwerk voor software procesverbetering totaal anders. In plaats
van een betà-blik op de ICT, dient men een meer gedragswetenschappelijke bril op te
zetten. Met behulp van het in kaart brengen van positieve en negatieve factoren, tijdens
experimenten en pilots, krijgt men langzaam aan een beter beeld van de werking van een
methode. In plaats van terug te vallen op wiskunde en logica (zoals dat een informa-
ticus betaamt), heeft men slechts veronderstellingen en theorieën, die door middel van
waarnemingen en statistiek onderbouwd of weerlegd kunnen worden.

In mijn onderzoek heb ik gekeken naar de effecten het uitvoering van een software
procesverbetering stap en naar de effecten van de invoering van een software ontwikkel-
methode. De ABN AMRO Bank heeft mij in staat gesteld om onderzoek te doen naar
de effecten van de invoering van het Capability Maturity Model (CMM) en Dynamic
Systems Development Method (DSDM). Het CMM is een bekend raamwerk voor soft-
ware procesverbetering en DSDM is een moderne, lichtgewicht ontwikkelmethode. In
het kader van het Inspiration programma heeft de ABN AMRO Bank deze methodes in
de eigen organisatie geı̈ntroduceerd.

Als resultaat van een eerder uitgevoerd verbeterprogramma, beschikte de ABN AM-
RO Bank over een gedetailleerde database met gegevens over de voltooide en actieve
projecten. Op basis van deze projectinformatie is het merendeel van het onderzoek uit-
gevoerd.

In mijn onderzoek ben ik uitgegaan van drie onderzoeksvragen. Twee liggen vragen
op het methodologische vlak en één ligt op het inhoudelijke vlak. De onderstaande on-
derzoeksvragen, op het gebied van het meten aan software processen, behandel ik in mijn
proefschrift:

1. Hoe kan men empirische data gebruiken om feedback te krijgen over de effecten
van software procesverbetering?

2. Hoe kan men empirische data gebruiken om te onderzoeken bij welke processen
nog verbetering te halen valt en om te identificeren in welke oplossingsrichtingen
men moet denken?
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Onderzoeksvraag 1 heb ik verder geconcretiseerd door hem op te splitsen in de vol-
gende twee deelvragen:

1.a Hoe kan men empirische data van verschillende soorten projecten vergelijkbaar
maken?

1.b Hoe kan men bepaalde aspecten van het software ontwikkeltraject, waarvoor nog
geen meetinstrumentatrium bestaat, kwantificeren?

Ten slotte heb ik ook een concrete vraag op het gebied van software procesverbetering
in mijn proefschrift behandeld, namelijk:

3. Wat zijn de kwantitatieve effecten van software procesverbetering op de producti-
viteit van de IT afdeling?

Een van de belangrijkste bevindingen van mijn onderzoek liggen op het gebied van de
statistiek, die nodig is om de projectgegevens op een zinvolle wijze te analyseren. Door
gebruik te maken van de techniek van Hierarchical Linear Models kan men verschillende
ICT projecten, uitgevoerd in verschillende bedrijfsonderdelen, toch met elkaar vergelij-
ken zonder dat men appels met peren vergelijkt. Door gebruik te maken van Box-Cox
transformaties, ook een wiskundige techniek, kan men de storende invloed van verschil-
len in omvang van de projecten neutraliseren. Meer over deze technieken leest u in
hoofdstuk 3.

Ook is er gekeken naar de invloed van de wijze van communiceren tussen IT-ers en
opdrachtgevers. Men heeft, als onderdeel van de software ontwikkelmethode DSDM,
een nieuw soort overlegstructuur geı̈ntroduceert: de facilitated workshop. Na onderzoek
blijkt dat men facilitated workshops het beste in kan zetten op grote projecten, omdat
voor kleinere projecten de oude methode tot een goedkoper resultaat leidt. De resultaten
van dit onderzoek vindt u in hoofdstuk 4.

Behalve het onderzoeken van de bestaande cijferbronnen, zijn tijdens het onderzoek
ook nieuwe bronnen aangeboord; er is een methode ontwikkeld om de effecten van pro-
cesverbetering in kaart te brengen wanneer men oplossingen op basis van bestaande soft-
ware systemen implementeerd. Het meetinstrument voor deze systemen, Infrastructure
Effort Points wordt beschreven in hoofdstuk 7.

Daarnaast hebben we gekeken naar hoe we het beste informatie kunnen halen uit
project evaluaties. Door ieder project na afloop te evalueren, ontstaat er een schat aan
gegevens, die de organisatie zou kunnen helpen om in de toekomst beter te presteren.
Het probleem is dat men de inzichten uit honderden geschreven evaluaties niet eenvou-
dig boven tafel haalt. Door gebruik te maken van Grounded Theory is er een methode
ontwikkeld om deze inzichten, die diep in project evaluaties verborgen liggen, boven
tafel te halen. Meer over deze methode leest u in de hoofdstukken 5 en 6.

In hoofdstuk 8 staat te vinden hoe men om kan gaan met verschillende bronnen van
informatie over een software ontwikkelproces. De ene keer krijgt men feedback vanuit
de projectadministratie, dan uit de projectevaluaties, dan weer uit een onverwachtse nieu-
we bron. Deze manier van onderzoeken en analyseren wijkt af van de methode waarop
sociale wetenschappers hun experimenten inrichten. Om als professional effectief om
te kunnen gaan met deze steeds wijzigende gegevens, is een onderzoeksraamwerk ont-
wikkeld dat iteratief gebruikt kan worden om steeds betere informatie te krijgen over



150 Conclusions

het software ontwikkelproces. Hierdoor kan het management steeds tijdig de processen
bijsturen of aanpassen wanneer dat nodig is.

Uiteindelijk blijft de hamvraag: Heeft procesverbetering geholpen bij de ABN AMRO
Bank? Het antwoord hierop is bevestigend: door naar het tweede volwassenheidsniveau
van het CMM model te stijgen en door het invoeren van DSDM is de ABN AMRO Bank
in staat om 20% effectiever te werken. Dat wil zeggen dat de ABN AMRO Bank in de
nieuwe omgeving dezelfde software kan maken voor slechts 80% van de kosten.




