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Samenvatting (summary in Dutch)

IT risico’s in maat en getal

Uit analyses van de huidige kredietcrisis blijkt dat het nemen van risico’s, zonder te weten

hoe groot de kans is op aanzienlijke schade of verlies, kan leiden tot een globale crisis.

Banken die niet goed op de hoogte waren van de onzekere waarde van hun hypotheek-

portefeuilles moesten na het omvallen van de huizenmarkt in de Verenigde Staten grote

bedragen afschrijven op hun balans. Dit vergrootte de algehele onzekerheid op de finan-

ciële markten, leidend tot de huidige kredietcrisis.

Het nemen van risico’s is een logisch onderdeel van ondernemen. Bij een duurzaam

ondernemersbeleid worden doorgaans gecalculeerde risico’s genomen in plaats van luk-

rake beslissingen gebaseerd op onderbuikgevoelens. Er wordt nagegaan op welke manier

de productiefactoren zo optimaal mogelijk ingezet kunnen worden zodat risico’s op grote

schade vermeden kunnen worden, of kansen op verlies verkleind kunnen worden. In de

traditionele economie zijn arbeid, kapitaal en natuurlijke hulpbronnen de productiefac-

toren. Met behulp van historische data, zoals bijvoorbeeld gegevens over ziekteverzuim,

levensduur van een machine, aantal millimeters regen kan een werkgever met enige zeker-

heid de verwachte inzet door werknemers voorspellen, wanneer een machine vervangen

moet worden en hoeveel water bij het waterbedrijf ingekocht moet worden om een veld

met kroppen sla voldoende groot te laten worden.

Vandaag de dag is software een belangrijke productiefactor, maar historische gege-

vens of beschrijvende of voorspellende modellen ontbreken doorgaans. Met een grote

regelmaat worden grote IT projecten voorpaginanieuws als blijkt dat kosten ruimschoots

overschreden worden en de projecten zelf onbeheersbaar blijken doordat de specificaties

maar blijven wijzigen.

Het EQUITY project beoogt door middel van haar onderzoek meer rationele beslissin-

gen te bewerkstelligen daar waar IT een factor speelt en onderbuikgevoelens te vermijden.

Dit proefschrift doet verslag van onderzoek naar het kwantificeren van IT risico’s. Daarbij

ligt in hoofdstuk 2 de focus op de mate waarin instabiele projecteisen een project onbe-

heersbaar maken en in hoofdstuk 3 wordt geanalyseerd welke factoren de discrepantie

tussen verwachte en daadwerkelijke IT kosten verklaren.

In veel bedrijven en overheidsinstellingen zijn geen analyses mogelijk door het ont-

breken van gegevensverzamelingen over IT projecten. De gegevensverzamelingen die
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gebruikt zijn in dit proefschrift zijn allemaal uit de praktijk afkomstig van verschillende

overheden, en bedrijven uit diverse industrieën. Door gebruik te maken van deze prak-

tijkdata zijn de uit dit onderzoek resulterende modellen direct toepasbaar en resulterende

benchmarks beschikbaar, ook voor bedrijven die gegevensverzamelingen ontberen.

Instabiele eisen

Een belangrijke oorzaak voor mislukking en verspilling bij grote projecten is de indiening

van aanvullende functionaliteitseisen tijdens de projectuitvoering. Doorgaans worden bij

een IT-project aan het begin de eisen van het op te leveren product vastgesteld in het

programma van eisen. Deze eisen heten bevroren te zijn tot oplevering, totdat door voort-

schrijdend inzicht, wijziging in wetgeving of andere exogene factoren, het slot van de

kluis met vastgestelde eisen smelt en er toch achteraf wijzigingen nodig blijken. Dit is

een herkenbaar moment voor iedere ITer en zeker goed verdedigbaar: op een product

dat voldoet aan vervallen wetgeving, maar niet aan de nieuwe gewijzigde wetgeving zit

immers niemand te wachten. Maar hoe vaak, en hoeveel nieuwe eisen, ook wel require-

ments genoemd, en wijzigingen van deze requirements kun je toestaan voordat een project

ondergesneeuwd raakt door continue wijzigingen van het op te leveren product? Projec-

ten met een onbeheerste groei van specificaties leiden gemakkelijk tot het falen van een

project, doordat het onduidelijk is en blijft wat er uiteindelijk bij de eindstreep verwacht

wordt: de ontwikkeling van de software wordt onbeheersbaar.

Op welk moment moet er dan besloten worden geen nieuwe eisen of wijzigingen

van de eisen van het af te leveren product meer toe te staan? Het rente-op-rente model

biedt soelaas. Om te bepalen hoeveel groei tijdens een project nog gezond is grijpen

we naar een eenvoudig model uit de economie: samengestelde interest of rente-op-rente.

Als je 100 euro op een spaarrekening zet, keert de bank na een jaar 3 euro rente uit en

verhoogt daarmee het bedrag op je spaarrekening. Het jaar daarop krijg je 3% rente over

de 103 euro en keert de bank je 3 euro en 9 cent uit. 9 cent meer rente dan in het eerste

jaar. Een veelgebruikte rekenregel in de economie om te weten hoeveel jaar het duurt om

een spaarbedrag te laten verdubbelen bij een bepaald rentepercentage is de 72-regel. De

formule voor deze rekenregel is terug te vinden in geschriften uit de 15e eeuw [87] en

luidt als volgt:

t = 72/r (3.28)

Deel 72 door het jaarlijkse rentepercentage r en de formule geeft bij benadering het

aantal jaren dat je geld moet achterblijven bij de bank om het te verdubbelen bij een

gegeven rentepercentage r. De 100 euro is bij een rentepercentage van 3% dus na 24 jaar

verdubbeld.

Naar analogie van het samengestelde interestmodel introduceerde Capers Jones [60]

een model om de groei van de hoeveelheid werk uit te drukken in maandelijkse percen-

tages. Door bij oplevering van een project, of tussentijds, de omvang te meten en dit te

delen door de omvang aan het begin van een project, dat is nadat initieel het pakket van ei-

sen bevroren is, kan aan de hand van het aantal tussenliggende maanden berekend worden
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wat de groei per maand was. Hiermee kunnen de groeipercentages van projecten onder-

ling vergeleken worden. In aanvulling op de door Jones vermelde groeipercentages per

maand, laten we zien in hoofdstuk 2 hoe je kunt berekenen bij welke percentages je in de

gevarenzone terecht komt en er alleen nog maar extra werk bij komt en nauwelijks werk

wordt opgeleverd zonder uitzicht op afronding van het project. Als voorbeeld laten we in

Figuur 2.17 de groeipercentages zien van een overheidsproject dat uiteindelijk mislukt is.

Figuur 2.17 laat van één project en van een subproject de metingen zien op verschil-

lende momenten; aan het begin, na een paar maanden en na 8 maanden. De horizontale

as geeft het tijdsverloop van het project aan. De verticale as geeft de omvang van het

project in functiepunten weer. Een functiepunt is een veel gebruikte maat voor de omvang

van IT-projecten. Zoals men kan zien is het project in 8 maanden tijd gegroeid van ruim

1000 functiepunten naar bijna 1800 functiepunten. Dit betekent dat de projectomvang per

maand 6,5% is gegroeid, acht maanden lang. Als we alleen naar de eerste tweeenhalve

maand bekijken, groeide het project zelfs met 11,9% per maand. De voornaamste ver-

oorzaaker van deze groei was het getoonde subproject, dat in die periode van 8 maanden

groeide van 131 naar 823 functiepunten. Dit is maandelijks groei van maar liefst 25,6%

voor het subproject! In de eerste tweeenhalve maand groeide het subproject zelfs 65,5%

per maand.

Na de eerste tussentijdse meting had men eigenlijk de functionele eisen van het pro-

ject moeten fixeren. Echter de groei van requirements heeft uiteindelijk verder doorge-

woekerd, wat geleid heeft tot een onbeheersbaar en mislukkend project. Met de formules

uit hoofdstuk 2 kan voor iedere doorlooptijd van een project een gevarenzone berekend

worden. Deze gevarenzone ligt voor kortdurende projecten bij een hoger maandelijks

groeipercentage verder weg dan bij langdurende projecten. Een project dat 10 maanden

lang 10% groei per maand ondervindt, heeft daar namelijk meer last van dan een project

dat 2 maanden lang 10% groei per maand heeft. Door te kijken hoe dicht de waargenomen

maandelijkse groei bij die gevarenzone is gekomen, kunnen projecten van verschillende

duur beter met elkaar vergeleken worden. Ook wordt in de formules rekening gehouden

met de omvang van het project. Voor een project van grote omvang geldt dat ook bij een

relatief laag maandelijks groeipercentage de gevarenzone al snel wordt bereikt.

De initiële eisen van bijvoorbeeld het OV-chipkaart project zijn onderhevig aan veel

veranderingen. Helaas hebben wij niet de nodige informatie om vast te stellen of dit pro-

ject daadwerkelijk in de gevarenzone ligt, maar het staat buiten kijf dat de veranderende

requirements zorgen voor grote problemen. Door de technieken en benchmarks uit hoofd-

stuk 2 in de toekomst toe te passen bij tussentijdse audits kan beoordeeld worden of op

dezelfde voet met gelijkblijvende groei doorgewerkt kan worden, of dat er ingegrepen

moet worden. Dit kan gedaan worden door de groei te beteugelen of zelfs aan te sturen

op het laten inkrimpen van het project. Naast het hierboven beschreven gouvernementele

project wordt in hoofdstuk 2 in twee andere bedrijfssectoren de requirements volatiliteit

geanalyseerd. Ten eerste wordt de projectportfolio van een grote financiële instelling gea-

nalyseerd en ten tweede analyseren we de groei van specificaties van embedded software

van een software product line.

De technieken en data uit hoofdstuk 2 kunnen ook gebruikt worden om over afge-

ronde projecten inzicht te krijgen hoeveel groei nog toelaatbaar was en geabsorbeerd kon

worden binnen de organisatie. Indien de audits waren uitgevoerd bij de grootschalige
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overheidsprojecten waar we de afgelopen jaren kennis van hebben kunnen nemen, dan

hadden op basis van deze early warnings tijdig maatregelen genomen kunnen worden om

verspillingen te voorkomen.

Schatten van projectkosten

In hoofdstuk 3 wordt uit de doeken gedaan hoe met logistische regressie de bepalende

factoren voor misschattingen van projectkosten gevonden kunnen worden. De statistische

techniek logistische regressie wordt in andere vakgebieden veel toegepast. Zo wordt in de

geneeskunde deze methode gebruikt om na te gaan welke factoren van invloed zijn op de

sterfte van pasgeboren baby’s. In de logistische regressie is er één te verklaren variabele

met twee mogelijke waarden, 0 of 1, en een aantal potentieel verklarende variabelen met

een verschillende bereik. In de perinatale epidemiologie is de te verklaren variabele het

wel of niet overleven van de eerste vier weken na de geboorte. De mogelijk verklarende

variabelen in dat onderzoeksgebied zijn de leeftijd in weken sinds de laatste menstruatie

van de moeder, het geslacht van de baby en het gewicht van de baby. Met behulp van

een historische gegevensverzameling van de te verklaren en verklarende variabelen en

logistische regressie is het mogelijk de bepalende factoren te achterhalen.

In het beschreven onderzoek is gekeken welke factoren van invloed zijn op een mis-

schatting van de projectkosten. Een schatting van de kosten is daarbij gedefinieerd als

een misschatting indien de actuele kosten de geschatte kosten met meer dan 2,5% over-

schrijden of indien ze meer dan 5% lager uitvallen dan geschat. Kosten die uiteindelijk

hoger blijken dan geschat zijn problematisch voor de financiele situatie van een bedrijf,

maar indien de kosten lager uitvallen dan geschat dan zijn ten onrechte te veel financiële

middelen gealloceerd die voor andere projecten gebruikt hadden kunnen worden. Daarom

is het belangrijk te analyseren welke factoren bepalend zijn voor een misschatting.

Een gegevensverzameling van 79 projecten met een IT component van een grote fi-

nanciële instelling vormde de basis van het onderzoek. De factoren waarvan gegevens

beschikbaar waren om te bepalen of ze van invloed zijn op het ontstaan van misschat-

tingen waren onder andere de geschatte kosten, de geschatte doorlooptijd, het volwas-

senheidsniveau van de business unit op IT gebeid uitgedrukt in het Capability Maturity

Model (CMM) niveau, of er gerapporteerd wordt over financiële gegevens, het percentage

ontwikkelaars op de IT afdeling en het percentage interne ontwikkelaars. De laatste twee

factoren bleken bepalend voor een misschatting van de kosten. Bij een hoger percentage

interne ontwikkelaars neemt de kans op misschattingen af. De bedrijfsspecifieke kennis

neemt daardoor toe, de kennis over cultuur, complexiteit, infrastructuur en het require-

ments proces. Dit helpt blijkbaar in het maken van betere schattingen en daarmee minder

misschattingen.

Een lager percentage ontwikkelaars op een IT afdeling verlaagt de kans op misschat-

tingen. Dit duidt er op dat efficiëntie belangrijk is, overbezette afdelingen hebben meer

communicatielijnen. Deze extra communicatielijnen worden vergeten bij het schatten van

kosten en resulteren in misschattingen.

Opmerkelijk genoeg bleek het volwassenheidsniveau van een business unit, het CMM

niveau, niet van invloed op de kans op misschatting. Een verbetering van schattingen werd
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wel verwacht gezien de definitie van het CMM model. Een verklaring kan zijn dat de

CMM audits zijn uitgevoerd door het betreffende bedrijf zelf en niet door gecertificeerde

auditors. Daardoor zijn de CMM niveau’s mogelijk optimistisch ingeschat. Veel waar-

schijnlijker is echter dat de verbetering niet werd behaald wegens een zogeheten maturity

mismatch. Aan de IT kant worden bij een hoger CMM niveau onder andere verbeterin-

gen ingevoerd in het requirements management proces. Indien de business echter nalaat

de daardoor noodzakelijke verbeteringen door te voeren bij het testproces, dan wordt het

effect van de verbeteringen aan de IT-kant teniet gedaan. Deze maturity mismatch leidt

tot het ontbreken van een verbetering in het percentage misschattingen bij hogere CMM

niveau’s.

De variabele die aangaf of er gerapporteerd wordt over financiële informatie bleek in

eerste instantie geen invloed te hebben op misschattingen wanneer tegelijkertijd over- en

onderschattingen worden bestudeerd. Bij nadere inspectie bleek deze variabele wel een

effect te hebben indien alleen overschattingen of alleen onderschattingen werden geana-

lyseerd. In het geval van het ontbreken van financiële rapportages was er vaker sprake van

onderschattingen dan indien ze wel aanwezig waren. Als er wel financiële rapportages

waren, dan waren er juist meer overschattingen. Blijkbaar veranderen projecten bij het

invoeren van financiële rapportages van risicozoekende naar risicomijdende projecten.
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