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Vandaag

 Nog van vorige week: planning

 Communicatie.

 Grootste risicofactor in het project.

 De echte klant.

 Er achter komen wat de klant echt nodig heeft.

 Sessies met de klant

 Omgaan met klanten in het algemeen: vier adviezen van een 
consultant over communicatie, communicatie, communicatie…
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PLANNING:
VAN GROF NAAR FIJN
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Het goede detail van planning

 Een goede planning is als een goed backlog.

 Veel details over wat op korte termijn moet gebeuren.

 Minder details over de lange termijn, maar wel plannen.

 Het verloop van fijn naar grof kan geleidelijk.

 Een top planning is ook een verdeling in tijd en resources.

 Waarin prioriteiten goed afgestemd zijn met capaciteiten.

 Op welke volgorde pakken we de belangrijkste stories op?

 Er is meer dan wat belangrijk is volgens de MoSCoW methode.
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Een goede lange termijn planning 
(project planning)

 Het projectplan dient ter:

 Communicatie met de klant (wanneer wat te verwachten).

 Voortgangscontrole (lopen we achter? wat doen we dan niet?)

 Het projectplan bestaan uit milestones.

 Een aantal test releases waarin belangrijke stories samen 
komen.

 Test releases waaraan de klant kan zien waar hij staat.

 Goede momenten voor discussie over voortgang en 
verwachtingen m.b.t. het eindproduct.

 De projectplanning is één van de eerste deliverables.
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Een goede lange termijn planning 
(project planning)

 Een goede projectplanning haalt risico’s naar voren.

 Technische risico’s.

 Risico’s in begrijpen van de klant (snel basaal werkend 
product maken).

 Data risico’s.

 …

 En schuift onomkeerbare keuzes naar achteren tot het 
punt waarop een keuze overwogen gemaakt kan worden.

 Planning houd rekening met tijd om alternatieven af te wegen.

 Vooral belangrijke onomkeerbare quality attribute en 
architectuur beslissingen.

 Vaak komt dat neer op o.a. zo snel mogelijk een 
‘functional walking skeloton’ maken.
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The functional walking skeleton
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De korte en middellange termijn
planning visueel

1. Wat doen we deze 
sprint?

2. Wat komt er de 
volgende sprint?

3. Wat staat er op de 
middellange termijn op 
de planning.

 Handig overzicht bij:

 Bepalen prioriteiten.

 Voorbereiden meeting 
klant.

 Voortgang controle.

 Gaan we stilvallen?
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Ten slotte: Visuele overzichten

 Jullie hebben in mijn colleges een aantal verschillende 
visuele overzichten gezien:

 Scrum board

 Sprint planning / middellange termijn planning.

 Lange termijn prioriteiten (project planning).
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Ten slotte: Visuele overzichten

 Jullie hebben in mijn colleges een aantal verschillende 
visuele overzichten gezien:

 Scrum board

 Sprint planning / middellange termijn planning.

 Lange termijn prioriteiten (project planning).

 In softwareproject heb ik ook gezien:

 Aanwezigheid verschillende teamleden.

 Reminders grootste risico’s.

 Kies hierin wat je handig vind:

 Visuele overzichten zijn makkelijke interne communicatie.

 Worden steeds meer standaard in het bedrijfsleven.

 Moeten wel bijgehouden worden (een eigenaar hebben).
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COMMUNICATIE…. 
HET RISICO VAN SLECHTE COMMUNICATIE

Software- en gameproject
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Risico’s zitten waar het vaak mis gaat…

Uit IT Cortex, The Bull survey (1998)
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Uit IT Cortex, The Bull survey (1998)

Uitdaging 1: communicatie

Slechte communicatie ook vaak onderliggende 
oorzaak van andere problemen.

Nr 1!

Erger nog: slechte communicatie resulteert vaak 
in het afschuiven van verantwoordelijkheden.
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Waarom communicatie lastig is:

1. Verschil in achtergrond/belevingswereld

 Klant is vaak niet bekend met 
de techniek.

 Vaak huurt hij externe in omdat 
juist daar de technische 
expertise zit.

 Verwachtingen klant vaak heel 
anders dan technisch 
realiseerbaar.

 Jullie zijn vaak (nog) niet 
bekend met het domein van de 
klant.

 Kan tot pijnlijke situaties 
leiden.
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Waarom communicatie lastig is:

2. Communicatie is nooit precies

 Communicatie is nooit precies.

 Veel misverstanden ontstaan doordat dezelfde woorden 
anders geïnterpreteerd worden dan ze bedoelt zijn.

 Veel misverstanden ontstaan omdat iedereen er toch zijn 
eigen sausje overheen gooit.

 Dit geldt zowel:

 Tussen het development team en de klant.

 Tussen leden van het development team onderling.

 Communicatie is vaak zelfs bewust of onbewust niet 
precies om een bepaald sociaal of zakelijk effect te 
bereiken.
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Wat doet Scrum hierin?

 Sprints zorgen voor periodieke contactmomenten.

 Potentially shippable product increments zorgen voor een 
zichtbaar resultaat voor de klant.

 Doet het projectteam het juiste?

 Is dit ook waar de klant wat aan heeft?

 Hoe ver staat het met het project?
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Maar is er ook communicatie?



20

Daar komt nog bij dat dit vaak is wat er 
in het hoofd van je klant gebeurt…

 Requirements veranderen:

 Vanwege dat de klant er meer over nadenkt tijdens het proces.

 Vanwege feedback op de potentially shippable products na 
iedere sprint.

 Dit is niet het falen van de klant, dit hoort zo!

 (Maar moet ook niet te gek worden natuurlijk)
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COMMUNICATIE IN DIT 
COLLEGE

Software- en gameproject
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Waar gaan we het 
in wat meer detail over hebben?

 Hoe kom je er achter wat de klant echt wil?

 Nouja, waar hij echt wat aan heeft.

 Vaak voorkomende bronnen van miscommunicatie.

 Omgaan met klanten in het algemeen.

 Verschillende typen mensen.

 Jouw rol en relatie tot de klant.

 Wat basis adviezen van mij uit.
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ER ACHTER KOMEN WAT 
DE KLANT NODIG HEEFT?

Software- en gameproject
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Een oud wensenlijstje van de klant

 Ik wil een serious game om X te onderwijzen.

 We willen dat het gebruikt kan worden in de bachelor, 
master en ook voor PhD studenten.

 Het spel zal zich moeten aanpassen aan het niveau van de 
speler.

 Het zal aanpasbaar zijn om verschillende facetten van X te 
onderwijzen.

 Het moet op alle denkbare apparaten werken.

 …

 …

 The moon on a stick.
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Echte klanten

 Klanten hebben de neiging om:

 Te veel te willen.

 Te praten over wat ze willen vanuit hun perspectief.

 De essentie van wat ze willen als detail te zien.

 Geen idee te hebben van wat technisch mogelijk is, en wat 
technisch juist heel moeilijk is.

 Niet door te hebben dat software engineers geen verstand 
hebben van hun werkveld (jargon).

 Een flinke kloof om te overbruggen…

 En dat terwijl communicatie vaak niet precies is.

 Verschillende mensen kunnen met dezelfde woorden echt iets 
anders bedoelen en/of dit anders interpreteren.
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Het goede nieuws

 Het projectbureau probeert:

 Projecten te definiëren die passen binnen de scope van een 
softwareproject.

 De verwachtingen van de klant vooraf al (een beetje) te 
managen.

 De projectgroepen te coachen (begeleiding).

 Maar dit blijft heel moeilijk.

 Niet voor niets de nummer één reden dat projecten mislukken.
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Hoe kun je er achter komen
wat de klant wil?
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Hoe kun je er achter komen
wat de klant wil?

 Een aantal ideeën:

1. Schrijf een product vision op en bespreek deze met de klant.

2. De klant bij het prioriteren van stories te betrekken.

3. Doorvragen (afpellen) om tot de kern te komen.

4. Iteratief ontwikkelen.

5. Zorgen voor validatie van ideeën en gebouwd prototype.

6. Bereid sessies met de klant goed voor.

7. Bij iedere demo de klant achter de computer zetten.

8. Prototype aan de klant mee geven.

9. Van begin tot eind steeds (en steeds weer) feedback vragen.

10. Weet waar je zeker feedback op wilt.

11. Weet welke informatie je zeker nodig hebt in de komende en 
daaropvolgende sprints. Stel hier gericht vragen over.

12. Je goed verdiepen in de business (domein) van de klant.
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Bij al deze activiteiten: wees je bewust 
van het verschil in belevingswerelden

 De meeste klanten hebben 
geen informatica achtergrond.

 Het is dus best moeilijk in te 
schatten wat weinig werk is 
en wat heel moeilijk is.

 Wees je hier bewust van.

 Leg zaken in hoofdlijnen aan 
de klant uit.

 Niet technisch, wel wat voor 
hem de gevolgen zijn.

 Laat de klant desnoods 
keuzes maken uit 
verschillende mogelijkheden 
en gevolgen (tijd dat het kost 
hoort hier ook bij).



30

En: dit verschil geldt ook andersom!!!

 Mensen met een heel andere achtergrond verwoorden 
belangrijke eisen anders:

 Het programma moet een sexy uitstraling hebben…

 Het programma moet met de gebruiker meedenken…

 Het programma moet helpen het vak goed te onderwijzen…

 Bovenstaande verwoordingen heb je als programmeur 
weinig aan, maar kun je wel ‘afpellen’.

 Doorvragen.

 Iteratieve prototypes maken (doel is niet iets maken, maar 
informatie vergaren).
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Afpellen van requirements: LSD

 Voor mij was dit ooit de belangrijkste les als beginnend 
consultant: luisteren is ook actief bezig zijn.

 Luisteren en afpellen om tot de kern van wat bedoelt wordt te 
komen.

 De techniek hiervoor wordt meestal LSD genoemd:

1. Luisteren – actief luisteren en proberen te begrijpen wat 
er gezegd wordt.

2. Samenvatten – checken of je het goed begrepen hebt 
door in andere woorden te herhalen wat er gezegd is.

3. Doorvragen – net even een niveau dieper doorvragen om 
te zien of je het ook echt begrijpt, of dat er nog meer is.

 Dit principe is algemeen bruikbaar, niet alleen bij het 
afpellen van requirements.
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Dit verschil geldt ook andersom…
…en is het meest vervelend als het om 

domeinkennis gaat.

 Wees je bewust dat jij niet volledig bekend bent met het 
toepassingsdomein van de klant.

 Je maakt altijd onbewust aannamen.

 Wees je bewust dat details uit het toepassingsdomein van 
de klant voor hem vanzelfsprekend zijn.

 Dûh…

 Hij zal hier niet altijd vanzelf over gaan praten…

 Bovenstaande is extreem belangrijk bij:

 Opstellen requirements en ontwerpen van modelstructuur.

 Interpretatie van data.

 Verdiep je in het domein van de klant! 

 Spendeer daar voldoende tijd aan!

 En zorg steeds voor validatie en feedback.
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Ten slotte: 
veronderstellingen en aannamen

 Het gaat bij LSD niet alleen om wat je wel vraagt, ook om 
juist te vragen wat je anders niet zou vragen.

 Het gaat ook om valideren of wat jij denkt klopt met wat de 
klant denkt.

 Iedereen doet namelijk continu veronderstellingen en 
aannamen.

 Dingen waar we vaak niet eens stil bij staan.

 Het zal wel zo werken…         Het zal wel dit zijn…

 Iedereen zegt dat…

 Wees je hier bewust van.

 Stel vragen, stel meer vragen, stel nog meer vragen.

 Dit zorgt voor duidelijkheid.

 Een waardevol teamlid stelt juist de domme vragen.
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Vandaag

 Communicatie.

 Grootste risicofactor in het project.

 De echte klant.

 Er achter komen wat de klant echt nodig heeft.

 Sessies met de klant

 Omgaan met klanten in het algemeen: vier adviezen van een 
consultant over communicatie, communicatie, communicatie…
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SESSIES MET DE KLANT
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De sessies met de klant

 Aan het eind van iedere sprint: sessie met de klant.

 Hoe bereid je die voor?
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De sessies met de klant:
meer dan alleen een demo!

 Na iedere sprint: demo met de klant.

 Je wilt niet alleen feedback op je product.

 Meestal wil je ook informatie voor de volgende sprints.

 En feedback op belangrijke keuzes.

 En…

 Veel te bespreken dus…

 Maar: klanten hebben meer te doen dan alleen met jullie 
softwareproject bezig zijn.

 Ik bedoel niet dat ze niet geïnteresseerd zijn.

 Ik bedoel wel dat ze doorgaans meer verantwoordelijkheden 
hebben.

 Gebruik daarom de tijd met de klant verstandig.
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Doel van de demo met de klant?

1. Klant laten zien waar je staat.

 Geef eerst een overzicht van wat je deze sprint gedaan hebt.

 En wat je gedaan heb met afspraken n.a.v. de vorige demo.

2. Feedback verzamelen over je product increment.

 Verwacht dus dat hier nieuwe dingen uit komen!

 De klant had wellicht iets anders verwacht dan hij ziet.

 De klant realiseert zich waarschijnlijk nu pas de gevolgen van 
wat hij gevraagd heeft.

3. Inzicht krijgen in prioriteiten: bespreek deze ook altijd.

 Nieuw informatie, nieuwe inzichten, dus gewijzigde 
prioriteiten.
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Hoe zoveel mogelijk feedback te 
verzamelen

 Demo:

 Voordoen hoe het moet?

 Of: klant achter de computer?

 Demo:

 Alleen tijdens de klantsessie?

 Testproduct dat na de sessie meegenomen kan worden?

 Denk hier over na…

 Bereid de sessie voor.

 Vraag je af welke informatie heb ik van de klant nodig voor de 
volgende (twee) sprints?



41

Niet alleen maar feedback, 
ook vooruit denken!!

 Wat hebben we nodig 
voor de komende 
twee/drie sprints?

 Welke risico’s zitten in 
het project en moeten 
we over praten?

 Over welke belangrijke 
thema’s worden 
binnenkort beslissingen 
genomen en wat is de rol 
van de klant daarin?

 Onthoud: De klant kan 
bedenktijd nodig hebben.
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Vaak voorkomende bronnen van 
miscommunicatie

 Belangrijke design beslissingen:

 Vaak leggen we uit waarom iets goed/cool is.

 Veel belangrijker is wat er als gevolg van een design beslissing 
niet meer kan!

 Dit moet je ook met de klant bespreken/valideren.

 Belangrijke klanttechnische delen van functionaliteiten:

 Working product over comprehensive documentation?

 Juist hier wil je wel zo precies mogelijk wat over op papier 
zetten. Dit ter validatie van of het team het goed begrijpt.

 De belanrijkste bron van miscommunicatie is juist dat 
over belangrijke zaken geen discussie geweest is.
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OMGAAN MET KLANTEN, 
VIER ADVIEZEN
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Hoe om te gaat met de klant?
Vier adviezen van een consultant

 Ten eerste… de klant is een persoon.

 Hoe obvious dit ook is, hier moet je wel tijd aan besteden.

 Verschillende individuen hebben verschillende stijlen van 
werken.

 Is je klant emotioneel ingesteld? Rationeel?

 Is je klant dominant? Of juist erg teruggetrokken?

 Pas je manier van werken hier op aan!

 Denk hier over na.

 Een gezellig één op één praatje maken…

 Hebben sommige klanten ook behoefte aan.

 Kan het vervolg van de sessie veel effectiever maken.



45

Verschillende typen mensen

 Er zijn veel modellen 
over verschillende 
typen mensen.

 Deze vind ik de meest 
nuttige.

 Niet helemaal 
wetenschappelijk 
onderbouwd.

 Het belangrijkste is 
dat je er bij stil staat.

In
tr

ov
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Ratio

Gevoel



46

Hoe om te gaat met de klant?
Vier adviezen van een consultant

 Ten tweede… de klant is vaak meer dan één persoon.

 Ook al heb je maar één contact persoon zijn er altijd:

 Degene die betaald.

 Degene die het product gaan gebruiken (soms op 
verschillende afdelingen met verschillende wensen).

 De baas van de gebruikers.

 Degene die het moet ondersteunen in het IT landschap.

 Al deze stakeholders zijn personen waarvoor de vorige 
twee slides gelden.

 Maar ook: verschillende personen hebben binnen een 
organisatie vaak verschillende belangen.

 Realiseer je dit. Waarom wil iemand iets…

 Dit is een heel vak: stakeholder management.
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De klant is altijd meer dan één persoon

 Het projectbureau probeert opdrachten te regelen met één 
duidelijke contactpersoon – één duidelijke klant.

 Daarmee wordt het voor jullie makkelijker…

 Jullie hebben dus niet de problemen die ik in de praktijk heb.

 Maar realiseer je dat er ook nu meerdere stakeholders zijn!

 Juist als je maar één contactpersoon hebt zijn er voor jullie 
onzichtbare personen die wel met jullie product te maken 
hebben of gaan krijgen.

 Als dit van belang is voor jullie project:

 Breng dan alle relevante stakeholders eens in kaart.
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Het in kaart brengen van stakeholders

 Begin met alle (mogelijke) stakeholders op een rijtje te 
zetten.

 Vraag je bij iedere (relevante) betrokkene/stakeholder af:

 Wat zijn de belangen en wensen van deze betrokkene?

 Wat kenmerkt zijn zienswijze?

 Wat is zijn (verborgen) agenda?

 Bedenk ook:

 Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de 
stakeholders?

 Waar liggen positieve krachten waar we gebruik van kunnen 
maken? Waar liggen de remmende krachten?

 Welk beeld hebben de betrokkenen over elkaar?
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Hoe om te gaat met de klant?
Vier adviezen van een consultant

 Ten derde… sta stil bij hoe de relatie/verhouding tussen het 
team en de klant is.
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Hoe om te gaat met de klant?
Vier adviezen van een consultant

 Ten derde… sta stil bij hoe de relatie/verhouding tussen het 
team en de klant is.

 Drie uitersten, het projectteam is:

1. Uitvoerder (handlanger).

 De klant zegt wat er moet gebeuren, jullie doen het.

2. Oplossing voor het probleem (expert).

 De klant laat alles aan jullie over.

3. Partner.

 Je hebt een 50/50 relatie, belangrijke beslissingen worden 
samen genomen.

 Zo weet je zeker dat de klant commitment heeft bij het project.

 Je moet dit eigenlijk een keer meegemaakt hebben om door 
te hebben hoe ongelooflijk belangrijk dit is.

 Zit dit niet goed: maak het bespreekbaar.
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Ten slotte:
niveaus van communiceren en de ijsberg

 Twee situaties:

 ‘Het is nu al de derde keer dat ik het de klant probeer uit te 
leggen, maar het lijkt wel alsof hij niet wil luisteren.’

 'Mijn manager blijft maar herhalen dat hij er geen vertrouwen 
in heeft. Mijn argumenten komen helemaal niet aan. Dit heeft 
geen enkele zin zo.'

 Er zijn hier wel degelijk contactmomenten, maar is hier 
ook daadwerkelijk sprake van communicatie?
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Bij duidelijke weerstand: 
het ijsberg model

 Het zichtbare deel van het 
gedrag en de communicatie van 
de klant is maar een deel van 
wat er echt gebeurt.

 Wat zijn zijn:

 Belangen?

 Eerdere ervaringen?

 Zorgen?

 Angsten?

 Overtuigingen?

 Zienswijzen?

 Waarden?

 Probeer voorzichtig naar dieper 
liggende zaken te vragen.
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Bij duidelijk ‘langs elkaar heen praten’.

 Communicatie speelt zich vaak door elkaar af op vier 
niveaus:

1. Inhoud: datgene dat besproken wordt.

2. Procedure: agenda / werkwijze tijdens het gesprek.

3. Interactie: hoe gaan we met elkaar om.

4. Gevoel: welke gevoel krijgen de deelnemers daarbij.

 De valkuil is vergeten dat er meer is dan inhoud.

 Als de klant vindt dat hij in alles de baas is…

 Als iedereen door elkaar praat… 

 Als je gesprekspartner je een angstig gevoel geeft of je het 
gevoel hebt hem niet te kunnen vertrouwen…

Procedure.

Interactie.

Gevoel.
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Bij duidelijk ‘langs elkaar heen praten’…
Wat kun je doen?

 Inhoud:

 Samenvatten, overzicht geven van wat gezegd is, aangeven 
wat wel en niet binnen scope valt, om uitleg vragen…

 Procedure:

 Bespreek de agenda aan het begin van het gesprek. 

 Als er een niet geagendeerd onderwerp voorbij komt eerst 
gezamenlijk afvragen of dit nu op dit moment belangrijk is.

 Afspraken maken: wie doet wat en wanneer?

 Interactie:

 Beschrijf wat je waarneemt over hoe men met elkaar om gaat.

 Vraag om feedback op eigen gedrag.

 Gevoel:

 Beschrijf wat je voelt: vertrouwen / prettig / slecht gevoel 
over de samenwerking.

 Vraag naar wat iets een ander doet, of hoe iets valt.
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Communcatie….

 Dat was wat ik over communicatie in het algemeen en met 
de klant in het bijzonder wilde vertellen.

 Mijn doel: vooral bewustwording dat dit niet van zelf gaat.
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DAT WAS MIJN 
VERHAAL…
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