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In een notendop 
 

Veel managers missen grip op de agile softwareontwikkelprojecten in hun organisatie. De 

effectiviteit en efficiëntie van de projecten laten te wensen over, doordat ze worden gestuurd 

aan de hand van onzekerheden en ongefundeerde aannames.  

Kwantificering biedt uitkomst, zelfs bij agile projecten waarvan niet alle specificaties 

vastliggen. Vier prestatie-indicatoren (KPI’s) en zo’n 35 tot 40 onderliggende metrieken1 

helpen je aan een betere inschatting en sturing van IT-projecten.  

De meeste metrieken bepaal je objectief aan de hand van ISO-standaarden. Door ze voor 

aanvang vast te leggen, voorkom je misrekening en bepaal je de juiste leverancier. De 

metrieken gebruik je ook om de projectvoortgang te beoordelen. Je kunt ze bovendien 

inzetten om de leverancier meer verantwoordelijkheid te geven in ruil voor winstdeling. Dit 

verhoogt de productiviteit en bespaart jaarlijks 10% tot 20% op de IT ontwikkelkosten bij 

onshoring en een factor 2-3 wanneer er van onshoring naar offshoring wordt gegaan.  

 
1 Een softwaremetriek is een objectieve grootheid voor het meten van softwarekarakteristieken zoals  
   aantal functiepunten, aantal Lines of Code (LOC), Mean Time To Repair/Recover (MTTR) of  
   Mean Time Between Failures (MTBF) 
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1. Help, mijn scrumteam bestaat uit klussers! 
Ondanks de populariteit van scrum missen veel managers grip op agile IT-projecten 

Agile softwareontwikkeling is populairder dan ooit. Bij agile development leveren 

ontwikkelaars periodiek kleine softwareonderdelen (incrementen) op en is tussentijdse 

bijsturing heel eenvoudig. Zo voorkom je dat na afronding van een project blijkt dat het 

gebouwde systeem niet voldoet aan de wensen en vereisten. De methodiek is vooral handig 

als de specificaties vooraf niet geheel helder zijn. 

Doorgaans bespaar je met agile ontwikkeltijd en kosten. Je kunt ermee sneller inspelen op 

veranderende marktomstandigheden, een belangrijke voorwaarde om de concurrentie voor 

te blijven. Mede om deze reden hebben veel organisaties agile softwareontwikkeling omarmd. 

Dit blijkt ook uit onderzoek dat KPMG in 2017 uitvoerde onder 62 organisaties in Nederland 

en België.2 

• 58% beschouwt agile als belangrijke troef om snelle veranderingen te kunnen 

doorvoeren 

• 76% verwacht binnen drie jaar meer agile dan traditionele ontwikkelprojecten 

• 85% verwacht dat de meeste organisaties zowel agile als waterval blijven inzetten  

Maar lang niet iedereen is enthousiast over agile. Hoewel veel IT-projecten agile hanteren, 

voelt het management zich vaak niet ‘in control’. Bijna de helft (48%) van de ondervraagde 

managers zegt te weinig grip te hebben op agile projecten. 

De effectiviteit en efficiëntie van agile softwareontwikkelingsprojecten laten dan ook vaak te 

wensen over. Projecten worden gestuurd aan de hand van onzekerheden en ongefundeerde 

aannames. Hoe groot is de klus nu werkelijk, hoe ervaren zijn de ontwikkelaars, hoe complex 

is de omgeving, zijn we marktconform bezig? Vaak blijft het nattevingerwerk. 

 

2. Nattevingerwerk 
Wie baseert projecten nou op onduidelijkheid, onzekerheid en verkeerde inschatting? 

De ramingen van veel IT-projecten zijn gebaseerd op nattevingerwerk. Ook de projecten die 

agile hanteren. De variabelen3 erachter hebben echter een grote invloed op de geleverde 

kwaliteit, de totale kosten en de doorlooptijd van het IT-project. En dat terwijl de meeste 

projecten beperkt zijn in tijd, budget en resources. 

Managers beschikken meestal niet over de juiste cijfers om cruciale zaken te kunnen 

vaststellen. Zonder cijfermatige onderbouwing van de belangrijkste variabelen is het niet 

 
2 Bron: Van der Meijs, S. & Van Brummelen, J. (2017),  Agile project delivery, KPMG Advisory 
3 Verwijzing naar de 14 factoren op pagina 9 
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vreemd dat ze verkeerde inschattingen maken. Zo onderschatten ze vaak de impact van de 

functionele systeemomvang op de projectduur en de inspanning die het project vergt.  

Beseffen ze wel dat het aantal manjaren van een ontwikkelproject exponentieel toeneemt ten 

opzichte van de functionele omvang4? Dat het voor de software complexiteit nogal uitmaakt 

of de software bestemd is voor een ziekenhuis, bank of kerncentrale5? En dat de 

projectinspanning sterk afhangt van de effectiviteit van individuele teamleden en van de 

gebruikte programmeertalen6? 

Weten de managers bovendien hoe de technische schuld7 hun IT-plannen beïnvloedt? Dat ze 

tijd moeten reserveren om te zorgen dat ‘onder de motorkap’ alles op orde is en blijft?  

 

3. Kwantificering 
Met KPI’s en metrieken betere inschatting en sturing van IT-projecten, zelfs agile 

Zonder het juiste inzicht kun je nooit de juiste beslissingen nemen. Beslissingen die nodig zijn 

om een IT-project succesvol te maken. Beslissingen die je gaandeweg bijstelt op basis van 

feiten in plaats van vermoedens of meningen.  

Het juiste inzicht verkrijg je door kwantificering. Geen nattevingerwerk, maar cijfers die 

transparant tot stand komen, de projectaanpak onderbouwen en de voortgang bewaken. Die 

ervoor zorgen dat je appels met appels vergelijkt en aan de hand van de juiste gegevens de 

juiste afspraken maakt met de juiste leverancier. Cijfers waarmee je de kwaliteit en prijs van 

leveranciers objectief naast elkaar legt en achterhaalt wat marktconform is. Je staat versteld 

van de verschillen. Een verschil van een factor 2 tot 10 qua productiviteit en/of kwaliteit is 

geen uitzondering. 

Niet alleen bij watervalprojecten… 
Kwantificeren doe je met overkoepelende prestatie-indicatoren (KPI’s) en onderliggende 

metrieken. Deze geven de mogelijkheid van betere sturing vóór en tijdens het project. KPI’s 

en metrieken zijn redelijk gebruikelijk bij IT-projecten en dan voornamelijk bij duidelijk 

afgebakende watervalprojecten. Daarbij staat het projectresultaat in grote lijnen al bij 

aanvang vast. 

Veel organisaties beschouwen agile IT-projecten, waarbij de specificaties meestal nog niet 

vastliggen of waarbij nog geen interne overeenstemming bestaat, minder geschikt om te 

kwantificeren aan de hand van KPI’s. Juist vanwege de onzekerheden die per definitie met 

 
4 Bron: Prof. dr. Verhoef, C. (October 2002), Quantitative IT portfolio management, https://bit.ly/2FgTeAA   
5 Bron: McConell, S. (2015). Software estimation, ISBN: 978-0-7356-0535-0  
6 Bron: Jones, C. (2000), Software Assessments, Benchmarks, and Best Practices, Addison-Wesley 
7 Bron: Agile Alliance, Introduction to the Technical Debt Concept, https://bit.ly/2UxqM43  

https://bit.ly/2FgTeAA
https://bit.ly/2UxqM43
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agile softwareontwikkeling gepaard gaan. Toch houdt bijvoorbeeld SAFe8 (Scaled Agile 

Framework), de methode voor opschaling van het aantal agile teams en om agile werk te 

verrijken met lean principes, rekening met metrieken. Deze zijn echter voornamelijk relatief 

en gericht op de business value en de softwareontwikkelprocessen. Dit betekent dat het SAFe 

framework weinig product-KPI’s en metrieken kent die betrekking hebben op het te bouwen 

systeem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: De complexiteitsmatrix van Ralph Stacey.  

Het traditionele watervalmodel voor softwareontwikkeling is geschikt voor projecten met 

grote zekerheid en overeenstemming (figuur 1). Bestaat er nog enige onzekerheid en/of 

onenigheid, kies dan voor agile. In beide modellen is dezelfde set van metrieken bruikbaar. 

Hoe meer de kenmerken van een project opschuiven naar rechtsboven in figuur 1 des te korter 

moeten de “trial & error” iteraties worden. Hiervoor is Time and Material het meest geschikte 

contractmodel. 

… maar ook geschikt voor agile 
Zijn KPI's en metrieken dan alleen geschikt voor watervalprojecten? Absoluut niet. Het blijkt 

in de praktijk minder lastig om ze voor agile IT-projecten te gebruiken dan je zou verwachten. 

Sterker nog: wij zetten projectkwantificering al jaren in. Bij kleine en grote klanten, agile en 

waterval. Onze werkwijze is goedgekeurd door een van ’s werelds grootste IT consultancy 

bedrijf en toegepast bij een van Nederlands grootste outputproject en vele andere projecten 

in binnen- en buitenland. 

Voor de vaststelling van KPI’s en metrieken vertrouwen we niet alleen op onze jarenlange 

ervaring. We hanteren ook een gezonde dosis common sense en de nodige ISO-standaarden9.  

 
8 Bron: SAFe, https://www.scaledagileframework.com/  
9 Bron: ISO/IEC 25010:2011, ISO/IEC 25020:2007, ISO/IEC 24570:2018 NESMA en ISO/IEC 20269:2009 IFPUG 

https://www.scaledagileframework.com/
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4. De juiste waarden 
Bespreek met de leverancier(s) welke waarde je per metriek acceptabel acht 

Ook agile IT-projecten kun je dus kwantificeren aan de hand van KPI’s en metrieken. Gedegen 

afstemming levert winst op voor zowel de eigen organisatie als de (externe of interne) 

softwareleverancier(s). Kwantificering verkleint de risico’s op misrekening en houdt iedereen 

scherp gedurende de looptijd van het project.  

Vier hoofd KPI’s 
KPI’s en metrieken bieden een cijfermatige onderbouwing van de grootte en status van een 

project en maken het mogelijk te sturen op succes. Voor de kwantificering van IT-projecten 

definiëren wij vier hoofd-KPI’s (core metrics10) en een set van 35 tot 40 onderliggende 

metrieken. Deze zijn van toepassing bij elk software-ontwikkelproject. 

1. Kwaliteit van de geleverde software (‘Hoe maken we het beter?’) 
2. Efficiëntie van de softwareontwikkeling (‘Hoe maken we het goedkoper?’) 
3. Productiviteit van de softwareontwikkeling (‘Hoe kunnen we sneller en vaker 

opleveren?’) 
4. Tevredenheid bij de stakeholders (‘Hoe maken we iedereen blijer?’) 

Van deze vier KPI’s is de kwaliteit van de te bouwen software veruit het belangrijkst. De 

nasmaak van slechte kwaliteit blijft immers langer hangen dan de zoete smaak van een lage 

prijs. 

Minimaal 35 metrieken  
Elke hoofd-KPI meet je aan de hand van metrieken. Het zijn meestal tussen de 35 en 40 

metrieken. Voorafgaand aan het IT-project bespreek je met de IT-afdeling of leverancier(s) 

welke waarde je per metriek acceptabel acht. De stakeholders bepalen wat acceptabel is. Een 

vragenlijst biedt daarbij uitkomst. Laat het invullen door de business, de IT’ers en het 

management en je hebt een aardig beeld van de wensen en verwachtingen.  

Kom je vervolgens met de leverancier of interne IT-afdeling niet tot overeenstemming over de 

metrieken en de waarden daarvan? Dan sta je wellicht op het punt om zaken te doen met de 

verkeerde partij.  

Veruit de meeste metrieken hebben betrekking op de kwaliteit. Belangrijkste determinant van 

de kwaliteit is de scope, ofwel de functionele omvang van het te bouwen IT-systeem. De 

functionele omvang geeft een beeld van de omvang en een indicatie van de complexiteit van 

het systeem. Het betreft onder meer het aantal functionaliteiten die de gebruiker wenst en 

gebruikt, zoals het raadplegen van klantgegevens en het aanmaken van facturen. 

 
10 Bron: Putman, L (2003), Five core metrics, ISBN 0-932633-55-2 
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Je gebruikt de functionele omvang om een reële inschatting van de projectkosten te krijgen. 

De omvang kun je onder meer bepalen aan de hand van een functiepuntanalyse. Je telt daarbij 

het aantal functiepunten van het te bouwen IT-systeem. Een functiepunt is een eenheid die 

je meet aan de hand van objectieve ISO-standaarden, zoals ISO/IEC 24570:2018 NESMA11. 

 

Uitgelicht: ISO-standaard 
NESMA is in Nederland de meest gebruikte ISO-standaard voor de bepaling van de functionele 
omvang. Maar er bestaan hiervoor ook andere, zoals ISO/IEC 20269:2009 IFPUG 4.3.1 en ISO/IEC 
19761:2017 COSMIC FFP. In sommige gevallen zijn deze geschikter om de omvang te meten. Soms is 
geen enkele ISO-standaard geschikt. In dat geval zul je je eigen eenheden voor de scope moeten 
afspreken met het agile team. Als je het zonder ISO-standaard oplost, kan dit leiden tot meer discussie.  
 

 

Zoals onderstaande tabel laat zien, is de keuze van de juiste functionele omvang metriek heel 

belangrijk. Een groot aantal metrieken is namelijk volledig (100 procent) hieraan gerelateerd. 

 

KPI’s 
 hoofd niveau 

KPI’s  
tweede niveau 

Onderliggende 
metrieken 

Gerelateerd aan 
functionele 

omvang 

Mate van het 
kunnen 

automatiseren 
van de meting 

1. Beter – Better 

1. Code kwaliteit + 8 metrieken Niet 100%  

2. Functionele test dekking + 2 metrieken 100% 100%  

3. Fouten + 9 metrieken 100% Grotendeels  

4. Oplostijden van fouten + 8 metrieken Niet Grotendeels 

2. Blijer – Happier 5. Tevredenheid + 5 metrieken Niet 0% 

3. Sneller – Faster 6. Time to market + 4 metrieken 100% Grotendeels 

4. Goedkoper - Cheaper 7. Productiviteit + 2 metrieken 100% Grotendeels 

Figuur 2: Relatie tussen functionele omvang en metrieken 

 

Bij elkaar definiëren wij meestal tussen de 35 en 40 metrieken, aan de hand waarvan je de 

vier hoofd-KPI’s kunt kwantificeren. Een selectie hiervan: 

• Kwaliteit van de broncode, de IT-architectuur en bijbehorende documentatie 

• Aanwezigheid van technische en functionele tests en de dekking daarvan (code en 

decision coverage) 

• Aantal fouten per urgentieklasse per omgeving gerelateerd aan de functionele 

omvang 

• Maximale tijdsduur voor het oplossen van defects per urgentieklasse per omgeving 

• Hoe efficiënt halen we fouten uit de software tijdens het developmentproces (defect 

removal efficiency) 

 
11 Bron: NESMA (2018), Handboek telrichtlijnen, versie: 2.3, ISBN: 978-90-76258-44-7 
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• Aantal functiepunten, uren per functiepunt en de prijs per functiepunt dat één 

scrumteam kan leveren, en wanneer er wordt opgeschaald naar meerdere teams 

• Tevredenheid onder de stakeholders (product owners, process owners, 

ontwikkelteam) 

• Het gebruik van de functionaliteiten in productie 

• Mate waarin de sprintdoel is bereikt 

 

 

 

 

 

 

Uitgelicht: Vaste prijs per functiepunt, kan dat wel? 
Indirect bepalen we de kosten van een IT-project aan de hand van de prijs per functiepunt. Niet 
iedereen is het daarmee eens. Er bestaat een mythe in de markt dat een vaste prijs per functiepunt 
onmogelijk is. Wij denken daar anders over.  

Als je samen met de leverancier of IT-afdeling cruciale factoren vastlegt, kun je best per functiepunt 
een vaste prijs afspreken. Andere beroepsgroepen, zoals tegelzetters, leggen de omstandigheden en 
wensen immers ook vast en bepalen op basis daarvan hun prijs. Waarom zou dat bij 
softwareontwikkeling niet werken? 

Behalve de functionele omvang beïnvloeden ook andere factoren de prijs per functiepunt. In elk 
contract zouden ten minste deze veertien factoren moeten zijn vastgelegd.  

1. Functionele omvang  
2. Kenmerken van het team: kennis, ervaring, attitude 
3. Te gebruiken technologie 
4. Te gebruiken methode ter bepaling van de functionele omvang 
5. Detailniveau waarop de functionele omvang wordt bepaald  
6. Betreft het de nieuwbouw of onderhoud van software en welke richtlijnen gelden er? 
7. Betreft het de functionele omvang van een project of van een product? 
8. Productiecapaciteit per tijdseenheid (doorlooptijd, teamgrootte) 
9. Aantal softwarefouten per functionele omvang in acceptatie- en in productiefase 
10. Aantal op te leveren producten 
11. Opleveringscriteria voor op te leveren producten 
12. Complexiteit van de business en de processen 
13. Non-functional requirements (zoals gebruiksvriendelijkheid, performance, beveiliging) 
14. IT-architectuur 
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Story points versus functiepunten 
Agile IT-ontwikkelprojecten maken al gebruik van een ander puntensysteem: story points. 

Deze worden door agile teams gebruikt om sprints te plannen en commitment te 

verkrijgen12 13. Het aantal story points is direct gekoppeld aan de  verwachte inspanning om 

een bepaald product backlog item, vaak een user story, op te leveren.  

Waarom gebruiken we geen story points om de inspanning, kwaliteit, kosten en leveranciers 

te kwantificeren en vergelijken? In vergelijking met functiepunten zijn story points niet echt 

geschikt voor een objectief beeld van een project. Functiepunten bepaal je namelijk aan de 

hand van internationale ISO-standaarden die eenduidig en transparant zijn. Dit maakt het 

mogelijk om universeel objectief te vergelijken. 

Het aantal story points per user story wordt door het agile team bepaald tijdens 

pokersessies. Er bestaan geen uniforme telrichtlijnen voor. Daardoor kun je ook niets 

valideren en auditeren. Bepaling gebeurt relatief en vaak subjectief, dus in verhouding tot 

andere inspanningen. Meestal spelen ook commerciële belangen een rol, waarbij het voor 

de leverancier of IT-afdeling gunstig kan zijn het aantal story points “kunstmatig” te 

verhogen. 

In theorie kun je story points best inzetten om de productiviteit tussen agile teams onderling 

te vergelijken. Hieraan zijn dan wel belangrijke voorwaarden verbonden. Zo heb je een 

gemeenschappelijke referentie van story points over de diverse teams nodig en moeten de 

story points bij elk team op de juiste consistente wijze tijdens de pokersessies worden 

bepaald. Elk team moet voldoende volwassen zijn om juiste inschattingen te maken én er 

mogen nergens commerciële belangen meespelen.  

In de praktijk is het vrijwel onmogelijk om aan elk van deze voorwaarden te voldoen. Het zal 

dus altijd lastig blijven, zo niet onmogelijk blijken, om inspanning14, kwaliteit, kosten en 

leveranciers te kwantificeren en te vergelijken op basis van story points. Functiepunten zijn 

objectiever en dus beter. Uit ervaring en onderzoek weten we dat functiepunten 

betrouwbaarder15 en sneller kunnen worden geteld dan Story Points, mits uitgevoerd door 

ervaren (liefst gecertificeerde) tellers. 

  

 
12 Schofield, J. & Armentrout, A & Trujillo, R., (2013), Function Points, Use Case Points, Story Points, 
    https://bit.ly/2Og0cKi    
13 Estimancy, Software Cost Automation, (2018), Story Points vs. Function Points, https://bit.ly/2OP2WOh  
14 Little, T. & Verhoef, C., To Estimate or #NoEstimates, that is the Question, https://bit.ly/2bdnFsI  
15 Kampstra. P. & Verhoef, C., Reliability of function point counts, https://www.cs.vu.nl/~x/rofpc/rofpc.pdf  

https://bit.ly/2Og0cKi
https://bit.ly/2OP2WOh
http://www.toddlittleweb.com/Papers/Estimates%20or%20NoEstimates%20HICSS%202016-06-15.pdf
https://bit.ly/2bdnFsI
https://www.cs.vu.nl/~x/rofpc/rofpc.pdf
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5. Real-time inzicht 
Tijdens de uitvoering controleer je iedere sprint op afwijkingen van de gemaakte afspraken 

Niet alleen voorafgaand aan een IT-project leg je met de leverancier(s) of de IT-afdeling vast 

welke waarde je per metriek acceptabel acht. Ook tijdens de uitvoering van het project 

controleer je continue of de werkelijke waarden niet te veel afwijken van de afgesproken 

waarden. In elk geval evalueer je de metrieken na elke sprint, in de retrospective ceremonie.  

De waardemeting gebeurt zoveel mogelijk geautomatiseerd. Hiervoor zijn diverse tools 

beschikbaar, zoals Microsoft Azure Devops Server, Azure Devops Services, Jira, TIOBE, 

SonarQube, CAST, Docker, Atlassian Crucible, Jetbrains Upsource, Jenkins, OpenCover, 

Instanbul, JaCoCo en Apache Maven. Bij slechts vier van de minimaal 35 metrieken is 

geautomatiseerde waardemeting lastig. Het gaat daarbij om het aantal bestede uren, 

tevredenheidsscores, het aantal gevonden softwarefouten en de bepaling van de functionele 

omvang. Voor deze waarden vindt de meting (gedeeltelijk) handmatig plaats. Ervaring leert 

dat dit een bijna verwaarloosbare impact op het projectbudget heeft. Zelfs als je alle  

metrieken handmatig in een Excelsheet invult, kost dit maximaal een halfuur per sprint. 

 

Figuur 3: Balanced Scorecard - KPI dashboard 

 

Transparantie is een belangrijke voorwaarde voor de inzet van KPI’s en metrieken. Alle 

partijen moeten weten hoe de metrieken worden berekend en welke richtlijnen gelden. 

Bovendien moeten ze op elk moment eenvoudig kunnen achterhalen hoe het project ervoor 

staat. De voortgang en actuele metriekwaarden dienen voor iedereen inzichtelijk zijn, zodat 

iedereen ‘naar dezelfde film’ kijkt. Het komt helaas te vaak voor dat een stuurgroep een ander 

beeld van de projectstatus heeft dan de scrumteams. 

Dashboard 
Een goede manier om de diverse metrieken op het hoogste niveau inzichtelijk te krijgen en 

houden, is het gebruik van balanced scorecards in een real-time dashboard. Zo’n dashboard 

toont in één oogopslag waar het project dreigt te ontsporen. Vervolgens kun je op een lager 

niveau de details van pijnpunten achterhalen. 
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6. Implementatie 
Hoe meer verantwoordelijkheid de leverancier aandurft, hoe beter het resultaat 

Hoe pak je een agile IT-project aan waarbij je stuurt op KPI’s en metrieken? De KPI’s, metrieken 

en waarden die je bent overeengekomen met de leverancier(s), verwerk je in een Statement 

of Work. De SoW benoemt de metriekwaarden, zoals de functionele omvang en de prijs per 

functiepunt. Verder zet het document de hoofdlijnen van het project uiteen. Wat zijn de 

werkzaamheden, de deliverables, de planning, de vereisten, de prijs? Welke stappen zijn 

nodig, welke mensen en welke controlemomenten? De SoW vermeldt ook de zogeheten 

Definition of Ready en de Definition of Done. Dit zijn de voorwaarden waaraan iedere sprint 

moet voldoen. 

Continuous fact-based delivery 
Het agile proces en het metrieke toezicht daarop kunnen op twee manieren verlopen16. Dit is 

afhankelijk van de betrokkenheid en volwassenheid van de leverancier (of interne IT-afdeling) 

en de verantwoordelijkheid die deze durft te nemen voor het eindproduct.  

Stemt hij alleen in met continue bijsturing door de klant op basis van metrieken (continuous 

fact-based delivery), waarbij het grootste risico nog steeds bij de klant ligt? De klant betaalt 

immers nog uurtje-factuurtje. De IT-club levert, de klant betaalt. 

 

 

Uitgelicht: Bespaar tonnen per jaar 
Door de inzet van KPI’s en metrieken kun je jaarlijks veel geld besparen. Hoe? 

• Stel, je zoekt een leverancier voor de bouw van een nieuw IT-systeem. Uit de 
functiepuntanalyse blijkt dat de scope van het IT-project 5.000 functiepunten bedraagt.  

• Twee leveranciers dienen zich aan. De eerste offreert 1.000 euro per functiepunt en de 
tweede geeft een prijs van 1.100 euro per functiepunt. 

• De inschatting is dat het team 2.000 functiepunten per jaar realiseert.  

• Door voor leverancier 1 te kiezen, bespaar je 500.000 euro. Bij hem ben je 5 miljoen euro 
(5.000x1.000) kwijt en bij de tweede 5,5 miljoen (5.000x1100). 

• Dergelijke afwegingen kun je alleen maken als je de kwaliteitsmetrieken op orde hebt. Maak 
ze onderdeel van de Definition of Done en betaal de leverancier pas zodra hij aan alle DoD-
voorwaarden voldoet.  

 

 

 

 
16 Het wezenlijk verschil tussen fact-based en output-based is dat bij fact-based de leverancier betaald 
    wordt per uur en dat bij output-based de leverancier betaald wordt op basis van opgeleverde functionaliteit 
    (prijs per functiepunt). In beide gevallen zijn de metrieken en de waarden van de metrieken hetzelfde. 
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Continuous output-based delivery 
Of durft de leverancier of IT-afdeling het aan om meer risico te dragen in ruil voor hogere 

winst? In dat geval reken je hem af op het eindresultaat (in prijs per functiepunt) en de 

inspanning die hij verricht. Dit noemen we continuous output-based delivery. De IT-club 

levert, deelt in het risico, maar ook in de uiteindelijke winst.  

De leverancier of de interne IT-afdeling draagt zorg voor de samenstelling van het team en de 

opgeleverde software, die jij als klant beoordeelt op basis van de afgesproken metrieken. Pas 

nadat aan alle metrieken is voldaan en per sprint de Definition of Done is bereikt, draagt de 

leverancier of IT-afdeling het increment over en volgt de factuur. Deze werkwijze zal de 

productiviteit ten goede komen. De leverancier ontvangt een bonus bij snelle oplevering, jij 

krijgt sneller de software in handen. Een heuse win-win situatie dus.  

 

7. Betrek de leverancier bij het opstellen van de metrieken! 
… en buig zijn scepsis om in enthousiasme  

Ervaring leert dat leveranciers en interne IT-afdelingen lang niet altijd enthousiast zijn over 

continuous output-based delivery. Zij vinden het gebruik van KPI’s en metrieken al eng. Vaak 

hebben ze geen idee van de kwaliteit van hun dienstverlening. Zo kennen ze de kwaliteit, 

efficiëntie en productiviteit van hun medewerkers niet altijd en onderschatten ze projecten 

vaak. Durft de leverancier of interne IT-afdeling output-based delivery niet aan? Wees dan 

gewaarschuwd: bij dit project weet je eigenlijk niet wat de kwaliteit en de kosten worden. 

Toch heeft continuous output-based delivery ook voor leveranciers grote voordelen. De 

belangrijkste is dat ze delen in de winst. Om ze over de streep te trekken, is het raadzaam om 

in eerste instantie afspraken te maken over continuous fact-based delivery. Daarbij loop jij als 

klant weliswaar nog steeds het meeste risico, maar heb je al meer grip op het project dan een 

standaard uurtje-factuurtjecontract. 

Bovendien bouw je bij continuous fact-based delivery een historie op van metrieken van de 

interne of externe leverancier. Met deze waardevolle informatie kun je hem bijvoorbeeld na 

een halfjaar alsnog overtuigen meer verantwoordelijkheid te nemen in ruil voor een 

winstdeling. Dit zal de kwaliteit van de software en de productiviteit van het project ten goede 

komen. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Whitepaper Finidy B.V., februari 2020              14 van 14 
 

8. Conclusie 
 

Het gebruik van KPI’s en metrieken levert organisaties veel voordelen op. Het management 

heeft behoefte aan meer grip op agile IT-projecten en dan is kwantificering noodzakelijk. Door 

voor aanvang van een project met de leverancier(s) of IT-afdeling heldere afspraken te maken 

die je cijfermatig kunt onderbouwen en monitoren, voorkom je valse verwachtingen, 

verkeerde inschattingen en eindeloze projecten. 

Ervaring leert dat een set van vier hoofd-KPI’s en minimaal 35 metrieken een uitstekende 

basis vormt voor slimme agile softwareontwikkeling. Kwaliteit, efficiëntie, productiviteit en 

tevredenheid zijn de hoofd-KPI’s. Daarvan is kwaliteit veruit de belangrijkste. Aan de hand van 

concreet geformuleerde metrieken wordt het mogelijk te sturen op succes.  

De belangrijkste metrieken voor IT-projecten zijn gebaseerd op de functionele omvang 

(scope) van het te bouwen systeem. De scope bepaal je aan de hand van functiepunten. Zolang 

de functionele omvang van een project onbekend is, moet je niet beginnen met de uitvoering. 

Dit geldt ook voor agile projecten. 

Voorwaarde voor succesvolle inzet van metrieken bij agile IT-projecten is transparantie. Alle 

stakeholders moeten de actuele status eenvoudig kunnen inzien. Een dashboard met 

balanced scorecards is hiervoor geschikt. Deze aanpak is goedgekeurd door een van ’s werelds 

grootste IT consultancy bedrijf en toegepast bij kleine en hele grote IT-projecten in Nederland 

en daarbuiten. 

Niet elke IT-organisatie zit te wachten op kwantificering van zijn dienstverlening. Het legt zijn 

tekortkomingen bloot, zoals lage productiviteit van het agile team of het gebrek aan kennis. 

Kwantificering voorkomt dat je met de verkeerde partij in zee gaat. Je kunt kwantificering ook 

inzetten om de betrokkenheid en motivatie van de (interne/externe) IT-leverancier te 

vergroten. Met afspraken over continuous output-based delivery maak je hem 

verantwoordelijker voor het softwareproject en laat je hem delen in de winst. Dit komt de 

kwaliteit van de software en de productiviteit van het project absoluut ten goede. 

 

 

Meer weten? 
Wil je meer weten over de inzet van KPI’s en metrieken bij agile softwareontwikkeling? Benieuwd naar 
de projecten die wij naar een hoger plan trokken dankzij kwantificering en output-based delivery? 
Neem contact op met Richard Sweer, projectmanager bij Finidy B.V. Richard is bereikbaar via 06-
22130006 en richard@finidy.nl. 
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