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In een notendop 

 
Regelmatig gaat softwareontwikkeling van start zonder duidelijkheid over de hoeveelheid 

werk en de competentie van het ontwikkelteam. Vooral bij werkzaamheden met 

tussentijdse bijsturing, wisselende teams en prestatie-afhankelijke leveranciersafspraken, 

zijn inschattingen essentieel maar lastig, en blijft het gissen over de voortgang. 

De laatste jaren staat Business Value in veel organisaties centraal bij de bepaling van 

hoeveelheid, waarde en noodzaak van ontwikkelwerk. Business Value staat voor de waarde 

die een activiteit op langere termijn bijdraagt aan alle direct en indirect betrokken partijen. 

Toch blijft het meestal een ongrijpbaar begrip.  

Als jarenlange ervaringsdeskundige meent Finidy dat opgeleverde business-functionaliteit de 

beste indicator is voor de te behalen Business Value. Opgeleverde business-functionaliteit 

kun je objectief vaststellen op basis van internationale ISO-standaarden. Maar het meten 

van business-functionaliteit is niet voldoende, zeker als Agile teams onder druk staan of als 

wordt betaald op basis van de geleverde business-functionaliteit (output-based contracting).  

 

 

Het is belangrijk om een gebalanceerde set van prestatie-indicatoren en metrieken te 

definiëren. Wij kwamen uit op vier KPI’s en ten minste 35 onderliggende metrieken, zoals de 

kwaliteit van de softwarecode en de snelheid waarmee elke sprint business-functionaliteit 

oplevert. 

De waardes van de metrieken worden in dashboards getoond. Deze whitepaper licht de tien 

belangrijkste dashboards toe. Ze zijn bruikbaar op het niveau van Scrum-team, op het niveau 

van SAFe/value stream en/of binnen Agile of Waterval IT-projecten.  De dashboards geven 

de actuele stand van zaken op het vlak van functionaliteit, gebruikerstevredenheid, kwaliteit 

Uitgelicht: Meting van business-functionaliteit 

NESMA (ISO 24570) is in Nederland de meest gebruikte ISO-standaard voor de bepaling 

van de omvang van de business-functionaliteit. Er bestaan hiervoor ook andere ISO-

standaarden, zoals IFPUG (ISO 20926), COSMIC (ISO 19761) en FiSMA (ISO 29881). 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 meting van de business-

functionaliteit moeten afspreken met het agile team. Als je het zonder ISO-standaard 

oplost, kan dit leiden tot meer discussie. 
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en kosten. De kosten bepalen we aan de hand van de time-and-material-opgaven door de 

leverancier(s) en de output-based-afspraken die zijn gemaakt. 

De gebruikte waarden in de dashboards zijn fictieve waarden en weerspiegelen niet de 

werkelijkheid. 

Het gebruik van dashboards maakt kostenreductie op basis van feiten mogelijk. 

Tekortkomingen vallen snel op en kun je eerder bijsturen. Het vereenvoudigt bovendien de 

onderlinge vergelijking van ontwikkelteams en leveranciers, niet alleen op tarief maar ook 

op bepalende factoren als competentie en productiviteit. 

Weten wat dit alles in de praktijk inhoudt? Lees gerust deze whitepaper door en neem 

contact met ons op. 
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Kwantificering van agile softwareontwikkeling 
Zonder het juiste inzicht geen goede beslissingen  

Veel softwareontwikkeling verloopt agile. Developers leveren om de week kleine 

softwareonderdelen op en maken zo tussentijdse bijsturing mogelijk. Dit verkleint de kans 

op fouten en voorkomt misconcepties tussen bouwers en business. 

De wendbaarheid van agile softwareontwikkeling brengt onzekerheid met zich mee. 

Managers missen grip op de werkzaamheden en hebben weinig zicht op effectiviteit en 

efficiëntie. Velen sturen op basis van aannames over de omvang en voortgang van het werk 

en weten niet hoe competent het team is. 

Zonder het juiste inzicht geen goede beslissingen. Inzicht verkrijg je door kwantificering. 

Cijfers die transparant tot stand komen, de aanpak onderbouwen en de voortgang bewaken. 

Cijfers die helpen bij het maken van de juiste afspraken met de juiste leverancier. Vooral als 

deze een deel van het risico op zich neemt in ruil voor hogere winst, wil je zaken goed 

vastleggen en monitoren. 

Kwantificering doe je met prestatie-indicatoren (KPI’s) en hun onderliggende metrieken. 

Dergelijke cijfermatige onderbouwing gebeurt al langer bij IT-projecten waarbij het resultaat 

bij aanvang vaststaat. Maar wij vinden dat je kwantificering ook kunt gebruiken bij minder-

afgebakend werk, zoals agile softwareontwikkeling. Over het hoe en waarom verscheen al 

eerder een whitepaper1. 

Het belangrijkste inzicht krijg je door meting van de geleverde business-functionaliteit en de 

kwaliteit daarvan. Kwaliteit is tweeledig. Je kunt het splitsen in kwaliteit die de gebruiker al 

dan niet ervaart, zoals bugs en hoe snel deze worden opgelost en voorkomen, en technische 

kwaliteit ‘onder de motorkap’. Dit laatste heeft betrekking op de broncode en de software-

architectuur die garant moet staan voor lage onderhoudskosten en goede prestaties op de 

lange termijn.  

Meting van geleverde business-functionaliteit vereist een gebalanceerde set van KPI’s, die 

periodiek wordt gemeten en in verschillende dashboards wordt getoond. Het liefst 

automatisch en bij elke sprint. 

  

 
1 Finidy B.V. (maart 2019), Meer grip, minder nattevingerwerk bij agile IT-projecten 
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Gebalanceerde set KPI’s: Better, Happier, Faster, Cheaper 

 
Kwaliteit, tevredenheid, efficiëntie en productiviteit zijn vier hoofd-KPI’s die bij elk Scrum-

team, SAFe/value stream en Waterval/Agile IT-project op orde moeten zijn. Wij noemen de 

indicatoren ook wel Better, Happier, Faster en Cheaper. 

 

 

 

Ervaring leert dat je deze vier indicatoren kunt bepalen aan de hand van ongeveer 35 

metrieken. Velen zijn gerelateerd aan de business-functionaliteit die wordt geleverd aan de 

gebruiker, uitgedrukt in functiepunten. Een functiepunt is een eenheid die je meet via 

objectieve ISO-standaarden, zoals NESMA, COSMIC en FiSMA. Een overzicht van metrieken 

en hun verhouding tot KPI’s en functiepunten, vind je in Bijlage 2, achterin deze whitepaper. 

Maar kwantificering alleen is niet genoeg. De waarden moeten ook inzichtelijk zijn. Anders 

kun je er alsnog niet gemakkelijk op sturen. Daarom hebben we dashboards van de 

belangrijkste metrieken ontwikkeld. Die geven in een oogopslag een actueel beeld van de 

metrieken die er het meest toe doen. 
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Dashboarding 
Fact-based, transparant en toegankelijk voor alle stakeholders 

In zowel de IT als het bedrijfsleven is dashboarding een veelgebruikte methode voor het 

inzichtelijk maken van grote hoeveelheden dynamische data. Met de introductie van 

kwantificering op basis van KPI’s en metrieken, is de inzet van dashboards vanaf nu ook 

mogelijk bij Scrum-teams, SAFe/value streams en Waterval/Agile IT-projecten. 

Om een volledig beeld te krijgen van het IT-werk, ontwikkelden wij tien dashboards. De 

meeste hebben betrekking op de geleverde business-functionaliteit. Andere tonen de 

kwaliteit, zoals de gebruiker die ervaart, de technische kwaliteit van de broncode en de 

voortgang van het budget. Door middel van kleurcodes vallen pijnpunten tijdig op. 

De dashboards zijn objectief (fact-based), transparant en toegankelijk voor alle stakeholders. 

De meeste zijn bovendien doorklikbaar tot op broncode. Hierdoor zie je welke 

waarden/source code ten grondslag liggen aan de getoonde gegevens en statussen. De 

overzichten zijn toegankelijk via diverse BI- en datavisualisatietools, zoals Tableau, Qlik 

Analytics Platform en Microsoft Power BI. 

We deelden de dashboards in drie categorieën in: kwaliteit zoals de gebruiker ervaart, 

technische kwaliteit en kostenbewaking. 

Categorie Dashboard Onderwerp Pagina 

Kwaliteit zoals de 
gebruiker ervaart 

1 Voortgang  8 

1A Functionele scope  8 

2 Productiviteit 10 

3 Tevredenheid 11 

4 Mean time between failures, mean time to repair  12 

5 Defect density per iteratie 13 

Technische 
kwaliteit 

6 Kwaliteit van statische source code 14 

7 Tekortkomingen en technical debt 15 

8 Uitvoering testscenario’s per module 16 

9 Kwaliteit van testgevallen, mutation test framework 17 

Kostenbewaking  

10 Out-of-pocket-kosten en uren (consolidatie van 10A, 10B 
en 10C) 

18 

10A Actuele kosten van business-functionaliteit 
Bijlage 1a 

 
10B Verwachte kosten van business-functionaliteit 

10C Actuele en verwachte kosten van time-and-material 

 

De waarden in de dashboards relateren we grotendeels aan de op te leveren business-

functionaliteit. In de volgende hoofdstukken beschrijven we de verschillende dashboards.  
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Kwaliteit zoals de gebruiker ervaart 

Pas tevreden als het werk vordert en bugs snel worden verholpen 

 

Dashboard 1: Voortgang uitgedrukt in business functionaliteit 

 
Het eerste dashboard geeft inzicht in de status van nieuw te ontwikkelen onderdelen in een 

Scrum-team, SAFe/value stream of Waterval/Agile project. Zo zie je hoeveel business-

functionaliteit (uitgedrukt in functiepunten) is opgeleverd. Staat de iteratie al in productie, 

bevindt hij zich in de gebruikerstest of moet hij nog worden opgepakt?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding 1: Voortgang uitgedrukt in business functionaliteit 

 

Vertraging en achterstand vallen snel op, waardoor organisaties tijdig teams kunnen 

opschalen om afspraken alsnog te halen. Dit geldt natuurlijk ook voor sprints die sneller dan 

gepland in productie kunnen: het dashboard toont precies wanneer downscaling en dus 

kostenbesparing mogelijk is. 
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Dashboard 1A: Scope van te moderniseren landschap/applicatie 

 
Speciaal voor modernisatie- en migratiewerkzaamheden ontwikkelden we ‘scope’ 

dashboard. Het dashboard geeft inzicht in de functionele scope van het werk, per module 

uitgedrukt in functiepunten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 1a: Scope van te moderniseren landschap/applicatie 

 

Welke module vergt het meeste werk? Hoeveel werk moet nog beginnen, hoeveel zit in de 

opstartfase, in uitvoeringsfase, of is al afgerond? Welk aandeel van de projectscope betreft 

gebruikersfuncties die ongebruikt/verouderd (obsolete) zijn en dus mogelijk niet hoeven te 

moderniseren of migreren? 
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Dashboard 2: Productiviteit van een Scrum team  

 
Dit dashboard toont voor elke sprint de productiviteit van het team. Dit gebeurt aan de hand 

van het aantal arbeidsuren dat per opgeleverd functiepunt is besteed. In het overzicht is het 

mogelijk een uitsplitsing te maken naar rol binnen het team, bijvoorbeeld business analist, 

ontwikkelaar en tester. Met dit dashboard zie je onder meer hoe binnen Scrum-teams de 

verhouding moet zijn tussen business-analisten, ontwikkelaars en testers. De inzet van Full 

Stack developers kan hierbij helpen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 2: Productiviteit van een Scrum team 

 

We meten de productiviteit per sprint echter wees ervan bewust dat de productiviteit per 

sprint sterk kan fluctueren. Conclusies aangaande de productiviteit van een team kan 

daarom pas na twee tot drie maanden worden getrokken. Dus oordeel niet te snel over de 

productiviteit van een team. 
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Dashboard 3: Tevredenheid van onze stakeholders 

 
Ook ontwikkelden wij een dashboard dat de tevredenheid binnen het team, die van de 

Product Owner en (key-)users weerspiegelt. Dit gebeurt aan de hand van gemiddelde scores, 

verzameld tijdens de review meeting of enkele maanden na oplevering. Teamleden, de 

Product Owner en (key-)users geven per sprint/release een score tussen de 1 (zeer 

ontevreden) en 9 (zeer tevreden). 

  

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 3: Tevredenheid van onze stakeholders 

 

Het is goed mogelijk de populatie van het tevredenheidsonderzoek uit te breiden naar álle 

gebruikers van de betreffende applicatie of module daarvan. Daarvoor gebruiken we tools 

als Mouseflow of Hotjar. Deze volgen niet alleen muiskliks, maar kunnen gebruikers ook om 

hun tevredenheid vragen. 

  

Satisfaction per Sprint Target Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3
Satisfaction Product Owner (0-10) 7 7 6 8

Satisfaction key-user (0-10) 7 8 7 9

Satisfaction key-user after 1 month of a release (0-10) 7 7 6 8

Satisfaction Development team (0-10) 7 8 6,5 9

Satisfaction per Release Target
Release 

January 2019

Release 

February 2019

Release 

March 2019

Satisfaction Product Owner (0-10) 7 7 6,5 8

Satisfaction key-user (0-10) 7 8 7 7

Satisfaction key-user after 1 month of a release (0-10) 7 7 8 6
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Dashboard 4: Mean time between failures (MTBF), Mean time to repair (MTTR) 

 
Hoeveel tijd zit er gemiddeld tussen twee foutmeldingen in de ontwikkelde software in 

productie en acceptatie? En hoelang duurt het gemiddeld voordat een foutmelding 

succesvol is verholpen? Om dit in kaart te brengen, ontwikkelden wij ons vierde dashboard. 

Het geeft een overzicht per module, per urgentieniveau (severity) en per OTAP-omgeving. 

Het dashboard maakt in een oogopslag inzichtelijk waar de eindgebruiker de meeste hinder 

ondervindt en welke modules daarbij de meeste aandacht verdienen: degene met de 

grootste foutfrequentie (MTBF) en de langste repair time (MTTR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Afbeelding 4a: Mean time to repair (MTTR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 4b: Mean time between failures (MTBF) 
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Dashboard 5: Defect density per release 

 
Hoeveel fouten zitten er in een release, hoe verhoudt dit aantal zich tot de grootte van de 

release en hoeveel fouten zijn urgent? Dashboard 5 zet deze informatie onder elkaar en 

toont per release het aantal fouten die zijn ontdekt door (key-)users. De defect density 

wordt berekend door per severity het aantal fouten te delen door de functionele omvang 

(aantal functiepunten). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 5: Defect density per release 

 

Het dashboard maakt onderscheid tussen de user acceptance testomgeving (UAT) en de 

productieomgeving en splitst deze uit naar vier urgentieniveaus (severity).  
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Technische kwaliteit 
Aan de kwaliteit mag niemand tornen 

Dashboard 6: Kwaliteit van statische source code 

 
Het succes van agile IT-werk is grotendeels afhankelijk van de kwaliteit van de ontwikkelde 

software. Indien deze te wensen overlaat, bijvoorbeeld door onkunde of een onrealistische 

planning, dan wordt de applicatie onbetrouwbaar en lastig te onderhouden. Het verlengt de 

time-to-market en verslechtert de productiviteit van het team. In het ergste geval durven de 

ontwikkelaars geen aanpassingen meer te doen, waardoor ze uiteindelijk naar een geheel 

nieuw systeem moeten uitwijken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 6: Kwaliteit van statische source code 

 

Dashboard 6 maakt de kwaliteit van de ontwikkelde software inzichtelijk aan de hand van 

een statische check op de broncode. De check vindt plaats per applicatie, per module, per 

bestand. Deze komt tot stand via veelgebruikte softwarebeoordelingstools, zoals TIOBE 

(https://www.tiobe.com/tics/tics-framework/) of SonarQube (https://docs.sonarqube.org/). 

Beide zijn gebaseerd op de ISO 25010-normering.  

  

https://www.tiobe.com/tics/tics-framework/
https://docs.sonarqube.org/
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Dashboard 7: Tekortkomingen en technical debt 

 
Om de kwaliteit van de ontwikkelde software te beoordelen, is meer nodig dan enkel een 

geautomatiseerde blik op de broncode. In de broncode staat al te vaak onvoldoende uitleg, 

wordt niet voldaan aan naamgevingsconventies of er wordt tegen architectuurprincipes 

gezondigd.  

Tools die de kwaliteit van de softwarecode beoordelen, kunnen dit vaak niet allemaal 

detecteren. Daarvoor is nog altijd een handmatige review nodig, zeker als er druk op het 

Scrum-team komt of als de leverancier wordt betaald op basis van geleverde business-

functionaliteit (output-based contracting). Het is raadzaam om deze controle door een derde 

partij te laten uitvoeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 7: Tekortkomingen en technical debt 

 

Om deze waardevolle informatie inzichtelijk te krijgen, ontwikkelden we dashboard 7. Deze 

geeft per severity group en per sprint de status van gemelde tekortkomingen en technical 

debt. Is een melding al opgepakt, inmiddels verholpen, of blijkt het geen defect? Zeker 

onopgeloste issues met een hoog urgentieniveau zijn aanleiding om een sprint niet af te 

ronden en niet te betalen. 
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Dashboard 8: Uitvoering testscenario’s per module 
 

Binnen het totale proces van Quality Assurance (QA) vormt het testproces een belangrijk 

onderdeel van elk Scrum-team, SAFe/value stream en/of Waterval/Agile IT-project. Het zegt 

iets over de kwaliteit van de gebouwde software en over de wijze waarop het team omgaat 

met ontdekte fouten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 8: Uitvoering testscenario’s per module 

 

Dashboard 8 toont per module per dag het aantal uitgevoerde tests, de gemiddelde duur 

van elke test en of de softwaretests slaagden of niet. Kleurt de staafdiagram rood in plaats 

van groen? Dan zitten er fouten in de (test)software en is aanpassing nodig, voordat deze 

naar de acceptatie- of productieomgeving mag. Blijft het over meerdere dagen rood, dan 

lukt het de developers kennelijk niet om de fout te verhelpen. 
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Dashboard 9: Kwaliteit van testgevallen, mutation test framework 

 
Er kunnen niet alleen fouten in de softwarecode zitten, maar ook in de wijze waarop je test. 

Een veel gebruikte methode om de kwaliteit van de automatische tests te bepalen is het 

meten van de code en branch coverage. Maar dit zegt niet alles. Je kunt een hoge coverage 

hebben zonder dat de testgevallen alle situaties afdekken.  

Om het testscenario  te controleren op fouten, kun je een zogeheten mutation test 

uitvoeren. Hierbij worden in de te testen broncode operatoren zoals + - < en > stelselmatig 

gewijzigd in hun tegenovergestelde symbool, waarna de software als geheel een test 

ondergaat. Doordat de operatoren zijn gewijzigd, moet elk testscenario volledig mislukken 

(“Killed” in mutation test termen – zie afbeelding 9). Komt de software alsnog door de test, 

dan kloppen de scenario’s niet (“Survived” in mutation test termen – zie afbeelding 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 9: Kwaliteit van testgevallen, mutation test framework 

 

Dashboard 9 toont de score van de mutatietest, per module. Is deze score geen 90 procent, 

dan mankeert er iets aan het testscenario en weet je dat de uitkomsten van tests op het 

specifieke bestand minder betrouwbaar zijn. Deze mutatietest kunnen worden uitgevoerd in 

tools als Stryker, Visualmutator, Pitest, PyPi, Mutpy en Cosmic Ray. Dit is afhankelijk van de 

programmeertaal die je gebruikt. 
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Kostenbewaking 
Grip op de financiën, ongeacht de aard van de budgetteringsvariant 

Dashboard 10: Budget, actuele kosten en uren 
 

Budgetoverschrijdingen zijn ongewenst. Daarom is het cruciaal om vanaf aanvang een juiste 

inschatting van de kosten te maken en deze gaandeweg te monitoren. Naast het bijhouden 

van de actuele kosten en uren is het ook van belang om een periodieke schatting te maken 

van de nog verwachte kosten en uren, de zogenaamde Estimation to Complete (ETC). Deze 

Estimation to Complete is meestal gebaseerd op daadwerkelijk gemaakte kosten (budget 

actuals) en historische data.  

Het tiende dashboard dat wij ontwikkelden, geeft een overzicht van de kosten en 

arbeidsuren vanuit historisch perspectief. Het leidt per project tot een afgewogen budget- 

en urenindicatie voor de lopende periode.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 10: Budget, actuele kosten en uren 
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Wij raden aan om het budget te monitoren aan de hand van historische data. Als je aan het 

begin van de werkzaamheden kunt onderbouwen dat je budget tekortkomt, is het probleem 

minder groot dan als dit pas blijkt in de eindfase. Je opdrachtgever zal het ook waarderen. 

Het dashboard komt tot stand door consolidatie van de kosten en uren van zowel time-and-

material-activiteiten als output-based-activiteiten. Dit zijn de twee varianten waarop het 

budget van agile softwareontwikkelwerk kan worden gebaseerd. 

Kort door de bocht bestaan time-and-material-activiteiten uit werk waarvoor de leverancier 

zijn bestede uren en kosten in rekening brengt, ongeacht oplevering. Output-based 

activiteiten betreft werk waarbij de leverancier pas factureert bij succesvolle 

(deel)oplevering. In dit laatste geval komen leverancier en opdrachtgever vooraf een prijs 

per opgeleverde business-functionaliteit overeen aan de hand van functiepunten. 

De hiervoor genoemde twee budgetteringsvarianten vereisen elk hun eigen administratie.  

Om die reden ontwikkelden we drie sub-dashboards (zie bijlage 1a t/m 1c) die samen de 

input voor Dashboard 10 vormen: een voor de time-and-material-activiteiten (op basis van 

budget actuals) en twee voor de output-based activiteiten (uitgedrukt in opgeleverde 

business-functionaliteit, functiepunten en afgesproken prijs per functiepunt). 

 

  

Uitgelicht: Time-and-material vs. output-based 
Hoe je het budget en het aantal arbeidsuren op de juiste wijze monitort, hangt af 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 contracting ofwel time-and-material contracting), waarbij het 

grootste risico nog steeds ligt bij de klant? Dan krijgt het team/de leverancier telkens van 

de klant een nieuwe mogelijkheid om hun werk te verbeteren en zo een betere 

beoordeling te krijgen op basis van de KPI’s en metrieken, maar allemaal op basis van 

time-and-material.  

Of durft de leverancier meer risico te dragen in ruil voor hogere winst? In dat geval reken 

je hem af op het eindresultaat (in functiepunten). Dit noemen we output-based 

contracting. Het team/de leverancier levert, deelt in het risico, maar ook in de 

uiteindelijke winst. Voor de opdrachtgever betekent dit meer kans dat het project binnen 

budget en doorlooptijd wordt afgerond, mits goed gemonitord. 
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10a: Actuele kosten van output-based activiteiten  

Dit sub-dashboard toont per iteratie de voortgang aan de hand van opgeleverde business-

functionaliteit. Deze drukken we uit in het aantal functiepunten van afgeronde 

werkzaamheden, afgezet tegen het aantal functiepunten dat vooraf was vastgesteld, 

bijvoorbeeld aan de hand van objectieve ISO-standaarden. Bijlage 1a toont een voorbeeld. 

Aangezien elk functiepunt een prijs heeft, kun je de waarde van het afgeronde werk 

aangeven. Hiermee is het ook mogelijk om in rekening gebrachte facturen te controleren en 

hun status te volgen (zoals ingediend, afgekeurd, goedgekeurd en voldaan). 

10b: ETC (Estimation to Complete) van output-based activiteiten 

Het tweede sub-dashboard toont per iteratie de geplande op te leveren business-

functionaliteit, uitgedrukt in functiepunten. Met de afgesproken prijs per functiepunt is het 

vervolgens mogelijk de kosten in te schatten tot het moment van oplevering (Estimation to 

Complete). Een voorbeeld hiervan vind je in Bijlage 1b. 

 

10c: Actuele kosten en ETC van time-and-material-activiteiten 

Het derde sub-dashboard behandelt de actuele kosten en het verwachte budget van de 

time-and-material-activiteiten binnen het project. Deze zijn samengesteld uit het aantal 

gedeclareerde manuren per medewerker per week. Het overzicht maakt eventuele over- of 

onder allocatie inzichtelijk. Een voorbeeld van dit sub-dashboard staat in Bijlage 1c. 
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Conclusie 
 

Opgeleverde business-functionaliteit is de beste indicator voor de Business Value. Business-

functionaliteit kun je objectief meten met ISO-standaarden. Maar alleen meten van 

business-functionaliteit is onvoldoende. Je wilt ook garantie dat de kwaliteit op korte en 

langere termijn op orde is. Zeker als teams onder druk staan of wanneer de leverancier op 

basis van geleverde business-functionaliteit wordt betaald, is dit belangrijk. 

De voortgang, kwaliteit en kosten van agile softwareontwikkelwerk kun je monitoren aan de 

hand van prestatie-indicatoren (KPI’s) en metrieken. Het is mogelijk om afgesproken en 

geleverde functionaliteit objectief te meten en ermee contracten af te sluiten tegen een 

vaste prijs. Om dit goed te doen, zijn dashboards onmisbaar.  

Door de belangrijkste indicatoren in dashboards te zetten, worden ze veel inzichtelijker. Wij 

ontwikkelden tien geconsolideerde overzichten. Samen geven zij een goed beeld van de 

kwaliteit, tevredenheid, efficiëntie en productiviteit van het agile ontwikkelteam en hun 

werk. Je kunt de werkzaamheden real-time online controleren en het fundament voor 

output-based werk leggen. De juiste set op de juiste wijze ingezet, biedt garanties voor 

succes. 

Dashboards maken inzichtelijk waar de pijnpunten zitten en waar dus extra aandacht nodig 

is. Ze vereenvoudigen bovendien de onderlinge vergelijking van ontwikkelteams en 

leveranciers, niet alleen op tarief maar ook op bepalende factoren als competentie en 

productiviteit. Hierdoor is kostenreductie op basis van feiten mogelijk.  

Kwantificering en dashboarding. Een objectief manier om agile IT-projecten en value streams 

te laten verlopen zoals je dat zou willen: Better, Happier, Faster en Cheaper. 

 

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

 

  

mailto:richard@finidy.nl
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Bijlage 1a: Actuele kosten van output-based activiteiten 

 

 

Value Stream Sprint
Amount of 

Function Points

Price per 

Function Point
%

1) Costs

CRM 1 10 500€                              80% 4.000€                           

CRM 1 10 500€                              20% 1.000€                           

CRM 2 8 500€                              80% 3.200€                           

CRM 2 8 500€                              20% 800€                              

CRM 3 12 500€                              80% 4.800€                           

CRM 4 16 500€                              80% 6.400€                           

Inventory 1 20 1.200€                           80% 19.200€                         

Inventory 1 20 1.200€                           20% 4.800€                           

Inventory 2 24 1.200€                           80% 23.040€                         

Inventory 2 24 1.200€                           20% 5.760€                           

Inventory 3 16 1.200€                           80% 15.360€                         

Inventory 3 16 1.200€                           20% 3.840€                           

Inventory 4 12 1.200€                           80% 11.520€                         

Actual costs Value Stream CRM 20.200€               

Actual costs Value Stream Inventory 83.520€               

Total costs 103.720€             

1) 80% payment when delivered by Scrum team, 20% payment when 6 weeks without any defect in production
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Bijlage 1b: ETC (Estimation to Complete) van output-based 

activiteiten 

 

  

Week Sprint
Program 

Increment

Value Stream CRM

(# Function Points)

Price per 

Function Point
Budget

Value Stream 

Inventory

(# Function Points)

Price per 

Function Point
Budget

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

81.500€           195.600€        

Total Costs   277.100€        

12 1.200€                          

15 1.200€                          

500€                             

500€                             

12 1.200€                          

500€                             

16 1.200€                          8.000€             

10.000€           

6.000€             

6.000€             

7.000€             

14

14

12

P
ro

gr
am

 In
cr

em
en

t 
3

Sprint 1

Sprint 2

Sprint 3

Sprint 4

Sprint 5

Sprint 6

Sprint 7

Sprint 8

Sprint 9

Sprint 10

Sprint 11

Sprint 12

16

15

P
ro

gr
am

 In
cr

em
en

t 
1

P
ro

gr
am

 In
cr

em
en

t 
2

500€                             

500€                             

500€                             

500€                             

500€                             

16

20

12

12

14

12

6

6.000€             

3.000€             

7.000€             

7.000€             

6.000€             

14.400€           

6 1.200€                          7.200€             

14 1.200€                          16.800€           

14 1.200€                          16.800€           

12 1.200€                          14.400€           

19.200€           

20 1.200€                          24.000€           

12 1.200€                          14.400€           

18.000€           

Total costs Value Stream  CRM  Total costs Value Stream Inventory   

14.400€           

14 1.200€                          16.800€           

16 1.200€                          19.200€           

500€                             

500€                             

500€                             

500€                             

8.000€             

7.500€             
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Bijlage 1c: Actuele kosten en ETC van time-and-material-

activiteiten 
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Bijlage 2: KPI’s, metrieken en functiepunten 

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 
[functiepunten] 

Mate van het 
kunnen 
automatiseren 
van de meting 

1. Beter – Better 

1. Code kwaliteit > 7 metrieken Niet 100%  

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

3. Fouten > 8 metrieken 100% Gedeeltelijk  

4. Oplostijden van fouten > 7 metrieken Niet Gedeeltelijk  

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

3. Sneller – Faster 6. Time to market > 4 metrieken 100% Gedeeltelijk  

4. Goedkoper - Cheaper 7. Productiviteit > 2 metrieken 100% Gedeeltelijk  

Figuur 2: Relatie tussen functionele omvang en metrieken 

 

Bij elkaar definiëren wij minimaal 35 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 

branch 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 development proces (defect 

removal efficiency) 

• 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) 

• Tevredenheid over de samenwerking tussen stakeholders en het scrumteam 

• Het gebruik van de features in productie 

• Mate waarin de sprintdoel is bereikt 

 


