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Voorwoord 
Voor u ligt mijn masterthesis over de beïnvloedingsfactoren die invloed hebben op de accuratesse 
van het menselijk inschatten van changes in de IT. Deze thesis is het resultaat van mijn 
afstudeeronderzoek ter afronding van de Masteropleiding Business Process Management & IT van 
de Open Universiteit Nederland.  
 
Tijdens mijn loopbaan als manager in de IT heb ik veelvuldig met dit onderwerp te maken gehad en 
ik heb me altijd afgevraagd waarom het zo moeilijk is om een accurate inschatting af te geven voor 
het uitvoeren van een IT-service. Toen het keuzemoment daar was en de mogelijkheid zich voordeed 
was dit onderwerp voor mij een logische keuze om nader te onderzoeken. Wellicht klinkt het 
egoïstisch, maar ik wilde voor mezelf deze vraag beantwoorden omdat dit mijn vakgebied is, het 
mijn interesse heeft en ik mezelf met de kennis kan verrijken. Naast deze persoonlijke noot is dit 
onderzoek interessant en heeft nut voor de wetenschap en voor de praktijk.  
 
Het is mij duidelijk geworden dat de invloed van de nauwkeurigheid door veel interne en externe 
factoren bepaald worden, die vaak niet inzichtelijk zijn. Het resultaat is dat hier vervolgonderzoek 
voor gewenst is, maar er is in mijn beleving door mijn onderzoek een goede stap gemaakt om meer 
inzicht te creëren en motiveert het me om verder te gaan hiermee.  
 
De organisatie waar ik de afgelopen jaren voor gewerkt heb, heeft mij de mogelijkheid gegeven om 
dit onderzoek uit te voeren. Zonder hun steun had ik dit ook niet succesvol kunnen vervolmaken. In 
het bijzonder ben ik het supportteam dankbaar voor hun input, gedrevenheid en toewijding.  
 
Ik wil dit voorwoord ook aangrijpen om aan te geven dat het voor mij een turbulent jaar is geweest, 
maar hierdoor ook een jaar met bruikbare elementen. Ik heb enorm veel geleerd over mezelf en de 
wendbaarheid die ik kan hebben met het omgaan van veranderingen. In het afgelopen jaar ben ik op 
sommige momenten kritisch geweest voor mijn omgeving, maar ik heb mogen ervaren wie mij 
onvoorwaardelijk steunen in alles wat ik meemaak, ondanks in soms lastige periodes van transitie. 
Dat ik dit heb mogen meemaken waardeer ik enorm en is me zeer dierbaar, mijn dank hiervoor. 
 
Daarnaast wil ik Harry Martin bedanken voor zijn ondersteuning voor de totstandkoming van deze 
thesis. Zijn inbreng en vooral zijn geduld hebben geholpen en gemotiveerd. Er waren momenten van 
stiltes voor leveringen en hij is een paar keer verrast, maar we staan op de eindstreep. Tevens wil ik 
de medebeoordelaar, Ben Roelens, bedanken voor de feedback op mijn onderzoek. En tenslotte wil 
ik de Open Universiteit Nederland bedanken voor de mogelijkheid die zij hebben geboden om mijn 
studie af te ronden. 
 
Dan rest mij alleen nog om u veel leesplezier toe te wensen, 
 
Nicole Voets 
Utrecht, november 2020 
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Abstract 
Hoe kunnen IT-partners voldoende accurate en betrouwbare menselijke inschattingen verkrijgen ten 
aanzien van ontwikkeluren en doorlooptijd van changes, in de context van het leveren van IT-
services? Deze vraag is de aanleiding geweest voor een onderzoek naar de beïnvloedingsfactoren die 
invloed hebben op de accuratesse van het menselijk inschatten van IT-services, specifiek gericht op 
changes. Het onderzoek heeft inzicht gecreëerd in welke mate bepaalde beïnvloedingsfactoren in 
een strategische alliantie met een Agile Software Development (ASD) methodiek impact hebben op 
de gemiddelde nauwkeurigheid. De ASD-methodiek van de casusorganisatie is Expert Opinion 
waarbij één expert inschattingen maakt voor de changes. De beïnvloedingsfactoren die fijnmazig in 
het onderzoek zijn geanalyseerd, zijn te definiëren op het niveau van Expert inschatter en het niveau 
van software developer naar gelang de tijd in een bepaalde context.  
 
Met behulp van statistische toetsen is de beschikbare dataset van de casusorganisatie beoordeeld 
op de verdeling, betrouwbaarheid en voorspelbaarheid alvorens er waarnemingen en conclusies zijn 
geformuleerd. De statistische toetsen hebben aangetoond dat het model goed schatbaar en 
betrouwbaar is om valide uitspraken te kunnen doen. Hiervoor is gedurende het onderzoek een 
nauwe samenwerking geweest met het supportteam en het management van de casusorganisatie.  
 
Het resultaat van het model geeft enerzijds inzicht in beïnvloedingsfactoren die de accuratesse van 
het menselijk inschatten beïnvloeden maar ook dat er anderzijds nog niet geoperationaliseerde 
beïnvloedingsfactoren te benoemen zijn om het menselijk inschatten van changes te verbeteren. 
Deze operationalisering is te benoemen als uitdaging als het gaat om hoe dit proces in te richten 
zodat er meer inzicht komt in het inschatten en hoe het model verfijnd kan worden.  
Deze en andere aandachtspunten zouden tijdens een volgende cyclus van het model in een 
vervolgonderzoek geadresseerd moeten worden.  
 

Sleutelbegrippen 
Accuratesse menselijke inschatten, Beïnvloedingsfactoren, IT-services, Betrouwbaarheid, Expert 
inschatter. 
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Samenvatting 
Mensen maken de hele dag door bewust en onbewust inschattingen op basis van informatie die ze 
nodig hebben om een vraag te beoordelen en om vervolgens een beslissing te nemen. De motivatie 
aangaande de mening ten aanzien van dit onderwerp van verschillende wetenschappers is verdeeld, 
echter er is een generaliseerbare conclusie te formuleren door te stellen: als een mens niet kan 
vergelijken dan is het moeilijker om dingen notoir te beoordelen. Te allen tijde zijn inschattingen 
door mensen een beoordeling en is op voorhand niet te toetsen op correctheid. In onderzoeken 
wordt dan ook aangetoond dat inschattingen door mensen achteraf incorrect blijken te zijn.  

Met de bovenstaande kennis is dit onderzoek gestart met een literatuurstudie waarin is onderzocht 
hoe betrouwbaarheid in relatie staat tot het menselijk schatten van de verwachte inzet in uren voor 
het leveren van IT-services. De vragen die hierbij gesteld zijn staan in relatie tot de hoofdvraag: Hoe 
kunnen IT-partners voldoende accurate en betrouwbare menselijke inschattingen verkrijgen ten 
aanzien van ontwikkeluren en doorlooptijd van changes, in de context van het leveren van IT-
services? Op deze en andere vragen zijn tijdens de literatuurstudie geen eenduidige antwoorden 
gevonden. De literatuur heeft betrekking op projecten in algemene zin en gaat niet specifiek in op 
changes in bestaande IT-oplossingen. Daarnaast worden in de literatuur verschillende factoren 
benoemd die invloed hebben op de betrouwbaarheid van inschatten, echter er wordt niet fijnmazig 
geanalyseerd wat de mate van invloed is van deze factoren op het menselijke inschatten. Deze 
resultaten hebben ertoe geleid dat in het vervolg van het onderzoek vanuit de praktijk, bij een 
casusorganisatie die IT-services in de vorm van changes levert in een strategische alliantie aan 
klanten, is onderzocht wat de beïnvloedingsfactoren zijn die bepalend zijn voor de accuratesse voor 
het menselijk inschatten.  

Met statische toetsen is een model gemaakt op basis van de gegevens die voort zijn gekomen uit de 
verklarende case study met een interpretatieve holistische aanpak. Door de verklarende case study 
was het mogelijk om inzicht te krijgen in de verdeling, betrouwbaarheid en voorspelbaarheid van de 
dataset van de casusorganisatie. De statistische toetsen hebben aangetoond dat het model goed 
schatbaar en betrouwbaar is om valide uitspraken te kunnen doen. Daarnaast heeft het inzicht 
gegeven in hoe de accuratesse van de casusorganisatie staat ten opzichte van de accuratesse die 
bekend is in de literatuur, welke beïnvloedingsfactoren te onderscheiden zijn en welke het meest 
bepalend zijn bij de casusorganisatie. In het onderzoek is geprobeerd om dit inzicht te geven zodat 
er vervolgens op basis van deze beïnvloedingsfactoren een kwaliteitscyclus gebouwd kan worden 
welke een advies inschatting geeft ter ondersteuning van een Expert.  

De in dit onderzoek onderzochte beïnvloedingsfactoren beïnvloeden voor slechts 3,82% de 
accuratesse. Er zijn beïnvloedingsfactoren benoemd in de case study die overeenkomen met de 
resultaten uit de literatuur, zoals senioriteit van een expert. Deze heeft als individuele factor geen 
effect op de accuratesse van de inschatting. Echter, wanneer de senior ook degene is die 
verantwoordelijk is voor de uitvoering, dan verbetert dit de accuratesse. Dit is een toevoeging op de 
wetenschap. Hiermee komen we ook op de uitdaging om inzicht te krijgen in de 
beïnvloedingsfactoren die nog niet geoperationaliseerd zijn. Hoe zijn deze beïnvloedingsfactoren te 
operationaliseren? Hoe is dit te vertalen naar betrouwbare menselijke inschattingen? Hoe is een 
omgeving te creëer waar de invloed van factoren wordt geminimaliseerd?  

Dit onderzoek formuleert een maatstaf dat als basisbegrip kan dienen om inzicht te creëren in de 
betrouwbaarheid van het menselijk inschatten bij changes. De resultaten van het onderzoek geven 
aanleiding om over te gaan tot vervolgonderzoeken om te beoordelen hoe onder andere de overige 
beïnvloedingsfactoren kunnen worden geoperationaliseerd. Men dient rekening te houden met de 
aandachtspunten en aanbevelingen uit dit onderzoek voor een kwaliteitscyclus met een leereffect.  
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Summary 

All-day long, humans make, consciously and subconsciously, estimates based on information to 
assess a question and on that basis then make a decision. The motivation regarding the opinion of 
different scientists on this subject is divergent. However, there is a generalizable conclusion that can 
be formulated by stating: If something is incomparable for a human, then it's more difficult to judge 
things notoriously. At all times, estimates made by human are an assessment, which is not 
assessable for correctness in advance. That is why studies have shown that estimations made by 
humans appear to be incorrect afterwards. 
 

With this knowledge, this research started with a literature study. The research topic was how 
reliability relates to the human estimation of the expected effort in hours for the provision of IT 
services. The posted sub questions are related to the main question: How IT partners can obtain 
sufficiently reliable human estimates concerning development hours and lead time of changes in the 
context of the delivery of IT services? No unambiguous answers were found in the literature to these 
and other questions. The literature relates to projects in a general sense and does not specifically 
address changes in existing IT solutions. Besides, various factors mentioned in the literature that 
influence the reliability of estimates, there is not yet performed a detailed analysis of the degree of 
influence of these factors on human estimation. These findings from literature, have led to the 
follow-up research from practice, in a case organization that provides IT services in the form of 
changes in a strategic alliance to customers. This case study investigates what the influencing factors 
are that determine the accuracy for the human estimation. 
 

Static tests have been used to create a model. The model is the result of the data that is emerged by 
the case study. The case study made it possible to gain insight into the distribution, reliability and 
predictability of the dataset of the case organization. The statistical tests have shown that the model 
is highly estimable and reliable for making valid statements. Also, it provided insight into how the 
accuracy of the case organization stands to the accuracy known in the literature, which influencing 
factors can be distinguished and which are the most determining factors for the case organization. 
The study attempted to provide this insight so that a quality cycle can be built based on these 
influencing factors, which provides an advice estimate in support of an Expert.  
 

The influencing factors examined in this study only influences the accuracy for only 3.82%. 
Influencing factors have been named in the case study that correspond to the results from the 
literature research, such as the seniority of an expert, although this factor minimally influences the 
accuracy of the human estimation of changes. As an individual factor, this does not affect the 
accuracy of the estimate. However, when the senior is also the one responsible for implementation, 
this improves accuracy. This is an addition to science. This also brings the challenge of gaining more 
insight into the influencing factors that have not yet been operationalized. How can these 
influencing factors be operationalized? How can these be translated into reliable human estimates? 
How to create an environment where the influence of factors is minimized? 
 

This research formulates a standard that can serve as a basic concept to create insight into the 
reliability of human assessment in the event of changes. The results of the study give cause to 
proceed with follow-up studies to assess how, among other things, the other influencing factors can 
be operationalized. Consideration for attention and recommendations from this research is needed 
for a quality cycle with a learning effect. 
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Begrippenlijst 
Begrip Definitie 
Accuratesse De nauwkeurigheid van het inschatten van changes. Deze wordt 

uitgedrukt in de Magnitube of Relative Error (MRE), hoe dichter bij 
nul des te accurater de inschatting.  
 

Agile Software Development In korte iteraties (2-4 weken) worden deelproducten geleverd van 
een softwareoplossing aan een klant. Bijsturen vindt plaats na 
iedere iteratie.  
 

Betrouwbaarheid Herhaalbaar de accuratesse kunnen handhaven in dezelfde 
situatie en zodat deze op hetzelfde resultaat uitkomen. De 
resultaten uitgedrukt in uren zijn hetzelfde, onafhankelijk van wie 
er inschat en het moment van inschatten in de tijd. Het resultaat 
kan inaccuraat zijn, maar de getallen zijn hetzelfde.  
 

Change Dynamische wijzigingen in softwareoplossingen om aan de 
veranderende omstandigheden vanuit de omgeving en/of nieuwe 
wensen van de gebruiker te kunnen blijven voldoen. Changes zijn 
bedoeld om: nieuwe functionaliteit toe te voegen, bestaande 
functionaliteit te verbeteren, te wijzigen of verwijderen en/of om 
lopende incidenten en problemen te verhelpen. 
 

DevOps Het integreren van development, delivery en operations zodat 
organisaties snel en op een flexibele manier software kunnen 
ontwikkelen voor de verbetering van hun bedrijfsprocessen. 
 

Hybride softwareoplossing Een softwareoplossing die als basis gebruik maakt van een 
generieke softwareoplossing die is ontworpen door een 
leverancier, welke wordt aangepast met maatwerk op de 
aanvullende behoefte van een klant.  
 

Inschatten (estimation) Inschatten (estimation) is op basis van de informatie die je hebt, 
de vraag beoordelen en een beslissing nemen ten aanzien van de 
verwachte tijd die een oplossing in beslag zal nemen. 
 

Maatwerk softwareoplossing Een softwareoplossing die door een IT-partner is ontworpen op 
basis van het ontwerp van één klant en is alleen is bedoeld voor 
gebruik door deze klant.   
 

Onderschat Minder tijd in uren nodig dan vooraf ingeschat. 
 

Outsource Het onderhoud en ontwikkeling van een IT-systeem wordt 
uitgevoerd door een IT-partner. 
 

Overschat Meer tijd in uren nodig dan vooraf ingeschat. 
 

Plan Software Development Bij een PSD-methodiek worden fases chronologisch doorlopen en 
opgeleverd aan een klant. Bijsturen wordt gedaan na oplevering 
van het eindproduct. 
 

Standaard softwareoplossing Een generieke softwareoplossing die is ontworpen door een 
leverancier, welke conform dit ontwerp gebruikt wordt door 
verschillende organisaties.  
 

Strategische alliantie Samenwerkingsverband voor activiteiten of services tussen 
organisaties ten behoeve van bedrijfsprocessen. 
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Afkortingenlijst 
Afkorting Definitie 
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BPM & IT Business Process Management & Informatie Technologie 
 

Dev Development (ontwikkelen) 
 

ERP Enterprise Resource Planning  
 

IT Informatietechnologie  
 

MRE Magnitude of Relative Error 
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PSD Plan Software Development  
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1. Introductie  
 
Het hoofdstuk Introductie geeft een toelichting op de achtergrond van het onderzoek en beschrijft 
hiermee de context van het onderzoek. Op basis van een eerste literatuurraadpleging is de 
gebiedsverkenning beschreven, welke gevolgd wordt door de probleemstelling, opdrachtformulering 
en de bijbehorende onderzoeksvragen. Daarnaast wordt de maatschappelijke en wetenschappelijke 
relevantie benoemd, en een schematische weergave van het onderzoek.  

1.1. Achtergrond 
Middelgrote en grote ondernemingen zijn voor het optimaal uitvoeren van hun activiteiten, vaak 
afhankelijk van veelal complexe informatietechnologie (IT) systemen die de kritische 
bedrijfsprocessen ondersteunen zodat de activiteiten beheers- en bestuurbaar zijn. Een 
bedrijfsproces bestaat uit de activiteiten (door mens of machine) die worden ondernomen tussen de 
vraag naar een dienst of product en het werkelijk leveren ervan (Matthijssen, 2012). Het betreft een 
kritisch bedrijfsproces als het processen zijn die rechtstreeks een bijdrage leveren aan de strategie of 
het bereiken van operationele prestaties van de onderneming (BPM-Opleidingen, 2020). Iedere 
onderneming heeft zijn eigen kritische bedrijfsprocessen. Enkele voorbeelden van processen 
betreffen het inkoop-, productie-, levering-, en het facturatieproces, welke allen worden 
ondersteund door IT-systemen.  

Volgens Oord (2015) zijn de IT-systemen die deze ondersteuning bieden in te delen in vier type 
systemen: registratie-, gegevensverwerkende-, taak ondersteunende- en interactie ondersteunende 
systemen. Deze IT-systemen kunnen standaard softwareoplossingen betreffen, bijvoorbeeld een 
Enterprise Resource Planning (ERP) systeem (bijvoorbeeld SAP of Microsoft Dynamics NAV) of een 
CRM-systeem (bijvoorbeeld SalesForce of Oracle NetSuite). Hierbij maakt de organisatie gebruik van 
het softwarepakket zoals het ontworpen is door de leverancier. Een andere mogelijkheid die een 
organisatie heeft is de keuze om een maatwerkoplossing te laten ontwikkelen, waarbij een oplossing 
wordt geleverd volgens het ontwerp van de klant met behulp van een tool (bijvoorbeeld IBM BAW of 
Mendix) of zonder tool in een bepaalde programmeertaal (bijvoorbeeld JavaScript of Python). 
Daarnaast heeft een onderneming de mogelijkheid om een hybride oplossing te implementeren 
binnen de organisatie. Bij een hybride oplossing wordt een basis standaard softwareoplossing 
gecombineerd met maatwerk, zodat het IT-systeem de gewenste ondersteuning biedt aan de 
bedrijfsprocessen. Afhankelijk van het type ondersteuning en de wensen van een organisatie, in 
combinatie met de mogelijkheden van en/of met standaard softwareoplossingen, wordt een keuze 
gemaakt door een onderneming.  

De ontwikkeling en het onderhoud van dergelijke IT-systemen vindt steeds minder vaak ‘in-huis’ 
plaats, maar wordt geoutsourcet naar specialistische IT-partners. Outsourcing van services of 
activiteiten ten behoeve van bedrijfsprocessen is een strategische alliantie (Das & Teng, 2001) en 
hoewel deze vorm van samenwerken al geruime tijd bestaat, neemt het in de afgelopen jaren toe 
(Langfield-Smith & Smith, 2003), meer dan 80% van de organisaties maakt gebruik van outsourcing 
(McIvor, 2008). In de bovenstaande vorm is er sprake van een verticale outsource samenwerking 
tussen afnemer en leverancier (Langfield-Smith, 2008). Er zijn voor organisaties verschillende 
redenen om activiteiten te outsourcen (Barthélemy, 2003; Dibbern, Chin, & Kude, 2016): de focus te 
houden op de core business van de organisatie (Linder, 2004), toegang hebben tot specifieke 
expertise (Cha, Pingry, & Thatcher, 2008) en/of bijblijven met de nieuwste technologie (Susarla, 
Barua, & Whinston, 2009), het reduceren van kosten (Kremic, Icmeli Tukel, & Rom, 2006; Lacity, 
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Khan, & Willcocks, 2009) en het verbeteren van de servicekwaliteit (Quinn, 1999; Quinn & Hilmer, 
1994). Volgens Lacity (Lacity et al., 2009) is kostenreductie de belangrijkste motivatie voor 
organisaties om te outsource.  

Door het outsourcen van de ontwikkeling en het onderhoud van het IT-systeem, ontstaat een 
DevOps constructie. DevOps is het integreren van development, delivery en operations zodat 
organisaties snel en op een flexibele manier software kunnen ontwikkelen voor de verbetering van 
hun bedrijfsprocessen (Ebert, Gallardo, Hernantes, & Serrano, 2016). Het ontwikkelen (Dev) van IT 
producten/diensten wordt uitbesteed (Ketler & Walstrom, 1993) naar een specialistische IT-partner 
en de operatie (Ops) blijft in de interne omgeving. Er kan hierdoor gesproken worden over een 
DevOps constructie waarbij de IT-service is geoutsourcet. 

IT-systemen zijn niet statisch, maar dynamisch, waarbij wijzigingen (changes) doorgevoerd worden 
en onderhoud plaatsvindt door de IT-partner om aan de veranderende omstandigheden vanuit de 
omgeving en/of nieuwe wensen van de gebruiker te kunnen blijven voldoen. Changes zijn bedoeld 
om nieuwe functionaliteit toe te voegen, bestaande functionaliteit te verbeteren, te wijzigen of 
verwijderen en/of om lopende incidenten en problemen te verhelpen.  

Om changes gecontroleerd en planmatig door te voeren, wordt veelal een Change 
Managementproces ingericht waarin de activiteiten en taken worden beschreven voor het 
implementeren van een change, welke formeel contractueel is vastgelegd in het Service Level 
Agreement (SLA) (Goo, Kishore, Rao, & Nam, 2009). De SLA’s dienen als mechanisme om formeel te 
kunnen controleren of het resultaat van het producten/dienst en het gedrag van de IT-partner 
aanvaardbaar is binnen de gestelde regels/voorschriften (Jaworski, 1988; Mingay & Govekar, 2002), 
waardoor de outsourcerelatie beter te managen is (Kern, Willcocks, & Heck, 2002; C. Saunders, 
Gebelt, & Hu, 1997). In de SLA staan onder andere de volgende criteria beschreven: de normtijden 
en verwachtingen voor het leveren van producten en/of services, identificatie van de 
contactpersonen (verschillende niveaus), functies/processen die worden gemeten, onderzocht, 
aangepast en gecontroleerd (Goo, 2010).  

Het doel is om mogelijke risico’s op verstoringen van de geleverde diensten en daaraan gepaard het 
afnemen van het gewenste serviceniveau en kwaliteit binnen de afgesproken termijn te borgen. 
Change Management behandelt alle verzoeken waarvoor changes nodig zijn die betrekking hebben 
op IT-systemen. Dit kan inclusief verzoeken zijn van changes in procedures, de technische 
infrastructuur of autorisatieverzoeken.  

Voor het leveren van de aangevraagde change wordt er een menselijke inschatting gemaakt (bestaat 
uit scope, risico, doorlooptijd, budget, performance) (director, 2019; Supportmedewerker, 2019) 
door één of meerdere medewerkers van de IT-partner, welke uitgedrukt worden in tijd en budget 
(Jorgensen, 2012). Deze inschatting geeft weer wat de benodigde investering/doorlooptijd is voor de 
organisatie voor het gewenste IT-product/dienst en schept hiermee een bepaalde verwachting. Als 
de change is geautoriseerd wordt er overgegaan tot de ontwikkeling van de change, de oplevering 
en als laatste stap de facturatie. Bij facturatie wordt zichtbaar wat de werkelijke investering voor de 
organisatie is van de change ten opzichte van de inschatting.  

Het probleem is dat de inschattingen in tijd en budget van de IT-partners regelmatig onnauwkeurig 
is (onderschat of overschat), waardoor de klant niet volgens inschatting geleverd krijgt (Spekman, 
Lynn, & MacAvoy, 2000) . Een langere doorlooptijd voor de implementatie van een change vereist 
heeft bijvoorbeeld een grotere financiële investering voor de organisatie. Dit kan tot gevolg hebben 
dat de klant ontevreden is over de IT-partner, waardoor de strategische alliantie onder druk kan 
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komen te staan. Daarnaast heeft de afwijking impact op de budgettering van de klantorganisatie en 
heeft de IT-partner het risico om de organisatie als klant te verliezen en het kan problemen 
veroorzaken voor levering binnen de norm bij andere klanten, gezien er minder capaciteit 
beschikbaar is om te kunnen faciliteren.   

1.2. Gebiedsverkenning 
Dit onderzoek vindt plaats in het wetenschappelijke domein Information and Software Technology 
waarbij de ontwikkeling van IT-services is geoutsourcet aan een IT-partner. In deze strategische 
alliantie wordt de tijd voor de ontwikkeling van de IT-services (een change) door de IT-partner 
ingeschat. De vraag hierbij is wat de betrouwbaarheid van deze menselijke inschattingen bij de 
ontwikkeling van de IT-services is en welke factoren hier invloed op hebben.  
 
Het onderzoek wordt uitgevoerd ter afronding van de master Business Process Management & 
Informatie Technologie (BPM & IT). Voor dit onderzoek zijn enkele voorwaarden van toepassing op 
het gebied van onderwerpkeuze, type onderzoek en beschikbare capaciteit. Door de beperkte 
capaciteit is een geen ruimte om het onderzoek uit te voeren binnen verschillende organisaties voor 
hetzelfde vraagstuk.  

De onderzoekcontext is hierdoor van essentieel belang om de scope van het onderzoek vast te 
stellen, waardoor eenduidig wordt wat de focus is om de hoofdvraag te beantwoorden.  

Extra toelichting onderzoekcontext 
In het onderzoek is de rode draad de accuratesse van menselijk inschatten van changes. Bij aanvang 
van het onderzoek was het thema betrouwbaarheid. Echter, het gaat in de discussie niet over de 
betrouwbaarheid in de tijd, want om hier een valide uitspraak over te kunnen doen, dien je mensen 
voor een langere periode te volgen in de tijd en hen de gelegenheid geven om te leren van hun 
schattingen (Gibbert & Ruigrok, 2010; Korte, 2019); Yin (2009). Daarna is het mogelijk om te 
constateren wat het effect is op de betrouwbaarheid: is deze toegenomen, gelijk gebleven of 
afgenomen? In dit onderzoek is de accuratesse een puntmeting in termen van de nauwkeurigheid. 
De puntmeting is het verschil tussen wat de werkelijke benodigde tijd in uren was van het uitvoeren 
van een change versus de verwachte benodigde tijd in uren, de inschatting. Per change is de 
inschatting gegeven door een mens op verschillende momenten in de tijd en onder verschillende 
omstandigheden. In hoofdstuk 5.3 Aanbevelingen wordt hier nog naar verwezen.  

1.3. Probleemstelling 
De impact van de nauwkeurigheid van inschatting heeft gevolgen voor zowel de klant als IT-partner 
(director, 2019). Budgetten kunnen worden overschreden en projecten worden later dan gepland 
opgeleverd. Het overschrijden van het budget en/of de levertijd door onnauwkeurig inschatten kan 
leiden tot frictie tussen IT-partner en klant. De frictie kan aanleiding geven voor onenigheid over 
betaling en/of de opleverdatum. Echter, het is onduidelijk wat de factoren zijn die invloed hebben 
op deze onnauwkeurige menselijke inschattingen (director, 2019). Ondanks de procedure die is 
opgenomen in de SLA voor het uitvoeren van een change om de samenwerkingsrelatie te kunnen 
managen, zijn de meeste criteria niet eenvoudig te kwantificeren, terwijl de uitkomst van 
verschillende onderzoeken aangeven dat ze maatgevend zijn voor een succesvolle strategische 
alliantie (Langfield-Smith, 2008; Tomkins, 2001). Spekman et al. (2000) stelt zelfs dat 30% tot 70% 
van dit soort samenwerkingen na korte tijd mislukken.  

Om mislukking van een samenwerkingsrelatie te voorkomen heeft dit onderzoek als doel 
om inzichtelijk te maken voor de IT-partner welke factoren van invloed zijn op inschatting en hoe in 
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de toekomst nauwkeurigere inschattingen gemaakt kunnen worden gemaakt voor het leveren van 
IT-services binnen een strategische alliantie. 

1.4. Opdrachtformulering 
Om inzichtelijk te maken welke criteria nodig zijn om een betrouwbare inschatting te kunnen maken 
voor het leveren van IT-services binnen een strategische alliantie, is de volgende onderzoeksvraag 
geformuleerd: 

Hoe kunnen IT-partners voldoende accurate en betrouwbare menselijke inschattingen verkrijgen ten 
aanzien van ontwikkeluren en doorlooptijd van changes, in de context van het leveren van IT-services? 

Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden, dient een antwoord gezocht te worden op enkele 
deelvragen. De deelvragen zullen direct bijdragen aan het beantwoorden van de hoofvraag. Het is 
van belang om te onderzoeken hoe mensen changes inschatten en welke grootheden hierbij zijn te 
onderscheiden. Daarnaast: Wat betekent betrouwbaarheid eigenlijk? Hoe is deze te bepalen bij 
menselijk inschatten? En wat is hierover te vinden in de literatuur? Zijn er factoren te onderscheiden 
die de betrouwbaarheidsschattingen negatief dan wel positief kunnen beïnvloeden? De volgende 
deelvragen zijn voor de beantwoording van de onderzoeksvraag geformuleerd, welke in paragraaf 
2.1 geclusterd worden in drie deelgebieden. 

 
Deelvragen: 

- Welke grootheden moeten door mensen ingeschat worden bij changes in een hybride 
softwareoplossing1? 

- Wat is “betrouwbaarheid” in de gekozen context en hoe groot moet/kan deze zijn? 
- Hoe kunnen we die “betrouwbaarheid” bepalen? 
- Welke factoren schaden en begunstigen menselijke betrouwbaarheidsschattingen? 
- Welke methodiek wordt gebruikt om changes in te schatten? 
- Hoe kan de betrouwbaarheid desgewenst vergroot worden? 
 

De vragen zullen gezamenlijk het benodigde wetenschappelijke inzicht geven om het doel van het 
onderzoek te bereiken. De uitkomst van het onderzoek kan bijdragen aan om het menselijke 
inschatten van IT-services te verbeteren, waardoor de betrouwbaarheid mogelijk toeneemt, hetgeen 
de samenwerking in een strategische alliantie ten goede kan komen.   

1.5. Motivatie / relevantie  
Iedere organisatie die een strategische alliantie aangaat om de ontwikkeling van IT-services te 
outsourcen, voor de continuïteit van de bedrijfsprocessen, is erbij gebaat dat de samenwerking 
succesvol, binnen budget en binnen de bepaalde doorlooptijd plaatvindt. Een verstoring in de 
bedrijfsprocessen kan immers effect hebben (positief en negatief) op de productiviteit en financiële 
resultaten van de klant en de IT-partner. Om dit te kunnen borgen is een betrouwbare menselijke 
inschatting door de IT-partner voor het leveren van IT-service van essentieel belang.  

Op basis van de literatuurstudie (zie Hoofdstuk 2) zijn een aantal conclusies getrokken waaruit blijkt 
dat onderzoek dat bijdraagt aan het inzicht naar de invloed van de betrouwbaarheid van menselijk 
inschatten relevant is voor het beantwoorden van de hoofdvraag van deze scriptie.   
 
Uit de literatuur is duidelijk geworden dat:  

 
1 Hybride: standaard softwareoplossing gecombineerd met maatwerk in IBM BAW. 
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- Het per definitie voor mensen lastig om iets in te schatten, het is interessant om nader te 
onderzoeken hoe dat in relatie staat tot IT. Wat is de beste methodiek vanuit psychologisch 
perspectief? 

- Er verschillende methodieken gebruikt worden om een inschatting te maken van IT-
projecten, er is echter een spreiding in de betrouwbaarheid te constateren. Er zijn nog te 
veel in constante variabele om een valide uitspraak te kunnen doen over de oorzaak hiervan. 

- Zonder te generaliseren, niet te concluderen welke methodiek het meest betrouwbaar is. Er 
zijn wel factoren te benoemen die de betrouwbaarheid mogelijk vergroten, maar deze zijn 
onvolledig en nog niet duidelijk genoeg.  

- De gevonden publicaties in de literatuurstudies allen gebaseerd zijn op het ontwikkelen van 
nieuwe IT-services, wat het effect is op een bestaande applicatie waar een change op 
doorgevoerd wordt is onbekend. 

- De betrouwbaarheid van menselijke inschatting lastig te bepalen is, er is weinig over bekend 
en het is relevant om nader te onderzoeken hoe dit kan worden vergroot.  

Het is wetenschappelijk en maatschappelijk relevant voor zowel een opdrachtgever als voor een 
opdrachtnemer van IT-services om meer inzicht te krijgen om de betrouwbaarheid van menselijk 
inschatten te verbeteren.  

1.6. Aanpak in hoofdlijnen 
Het komende hoofdstuk geeft het theoretisch kader weer. Hierin wordt onderzocht met een 
literatuurstudie wat menselijk inschatten is, hoe dit in relatie staat in IT-projecten en wat de 
betrouwbaarheid hiervan is. In het theoretisch kader is opgenomen: een samenvatting van het 
literatuuronderzoek, een beschrijving van de uitvoering, resultaten en de evaluatie van het 
literatuuronderzoek. In de evaluatie is opgenomen wat de missie is van het onderzoek.  
 
Daaropvolgende wordt in Hoofdstuk 3. Methodologie de methode van het onderzoek uitgewerkt. In 
Hoofdstuk 4. Resultaten worden de resultaten van de analyses die zijn uitgevoerd ten behoeve van 
de casestudie gepresenteerd.  
 
Het afsluitende onderdeel van dit onderzoek betreft Hoofdstuk 5. Conclusie, discussie, 
aanbevelingen en reflectie. De conclusies worden gevormd door de resultaten van de casestudie en 
worden in dit hoofdstuk bediscussieerd. De discussie is de basis voor de geformuleerde 
aanbevelingen aangaande het onderwerp beïnvloedingsfactoren op de accuratesse en de 
betrouwbaarheid van menselijk inschatten. Tenslotte wordt in paragraaf 5.4 Reflectie door de 
onderzoeker gereflecteerd hoe het onderzoek is verlopen. Hierbij is telkens de kritische vraag 
gesteld: Wat had beter gekund tijdens dit onderzoek? 
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2. Theoretisch kader 
In dit hoofdstuk  wordt het theoretisch kader beschreven. Hierbij staat centraal dat er door middel 
van een (beperkte) literatuurstudie begripsverheldering komt. In de eerste paragraaf wordt een 
toelichting gegeven op de onderzoeksaanpak, met het doel en de ontwikkeling van de 
onderzoeksaanpak. In het opvolgende onderdeel wordt de uitvoering beschreven. Hierin staat 
centraal hoe de literatuurstudie is verlopen, wat het resultaat is en welke resultaten relevant zijn?  
 
In paragraaf 2.2 Resultaten en Conclusies worden de bevindingen uit de literatuurstudie op basis van 
de vooraf geformuleerde vragen beschreven. Het afsluitende deel van dit hoofdstuk geeft de 
relevantie van een vervolgonderzoek weer: Wat dient te worden beantwoord? Wat is daarvoor 
nodig?  

2.1. Onderzoeksaanpak 
Het doel van de literatuurstudie is primair om de hoofd- en deelvragen die geformuleerd zijn in de 
opdrachtformulering te beantwoorden door middel van kwalitatief onderzoek. Secundair om 
inzichtelijk te maken wat er in de wetenschap bekend is omtrent het vraagstuk en of er een 
aanvulling op gemaakt kan worden.  
 
Voor de literatuurstudie zijn de deelvragen onderverdeeld in drie onderzoekthema’s, welke 
elementen betreffen uit de hoofdvraag, die enkelvoudig of gecombineerd met elkaar worden 
verbonden in het onderzoek om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden.  
 
Elementen hoofdvraag: 
Hoe kunnen IT-partners voldoende accurate en betrouwbare menselijke inschattingen verkrijgen ten 

aanzien van ontwikkeluren en doorlooptijd van changes, in de context van het leveren van IT-services? 

Onderzoeksthema’s te onderscheiden: 
a) Inschatten door mensen.  
b) Betrouwbaarheid2 van menselijke inschattingen. 
c) Betrouwbaarheid van menselijke inschattingen binnen de IT. 

 
Om de drie onderzoeksthema’s te kunnen beantwoorden is op basis van de literatuur onderzocht 
welke inspanningen, methoden en accuratesse er reeds zijn benoemd over inschatten door mensen. 
In paragraaf 2.2 het resultaat en conclusie op basis van de literatuur. De onderwerpen hierbij zijn te 
onderscheiden in, welke ook de sub-paragraaf titels betreffen: 

1) Schattingen van inspanningen in IT-projecten. 
2) Methoden van inschatten. 
3) Accuratesse van inschattingsmethodieken. 

 
Deze literatuurstudie is uitgevoerd op basis van de methodiek die wordt omschreven door M. 
Saunders, Lewis, and Thornhill (2016). De methodiek geeft aan vooraf zoektermen te formuleren op 
basis van de onderzoeksvragen en het doel van het onderzoek, waarmee relevante literatuur kan 
worden gezocht. Deze zoektermen zijn in het Engels gedefinieerd gezien wetenschappelijke 
literatuur veelal in de Engelse taal wordt gepubliceerd.  
 
Voor de literatuurstudie zijn de volgende zoektermen (zoektermen in combinaties) gebruikt om te 
zoeken naar wetenschappelijke publicaties in Google Scholar:  

 
2 Waar over betrouwbaarheid gesproken wordt, wordt de accuratesse ook beschouwd, zie begrippenlijst. 



7 
 

- Estimation 
- Effort 
- Agile 

- Accuracy 
- Performance 
- Expert opinion 

- Human 
- Software development 
- Changes 

Van de zoektermen zijn combinaties gemaakt door van een individuele zoekterm alle mogelijk en/of 
logische combinaties te maken met andere individuele zoektermen. Het resultaat hiervan is een 
aantal samengestelde zoektermen. In eerste instantie is gezocht naar literatuur waarin alle 
individuele zoektermen samenkomen om tot een grote hoeveelheid relevante literatuur te 
verzamelen. 
 
Daarnaast zijn er artikelen en afstudeerscripties gebruikt die zijn aangeleverd door de OU gedurende 
de Masterstudie BPM & IT, en er zijn bronnen gebruikt die voortgekomen zijn uit de discussies en/of 
resultaten uit het onderzoek van studenten met een soortgelijk onderzoek.  

2.1.1. Bepalen relevantie literatuur 
De literatuur die is gevonden op basis van de zoektermen (zoekstring) is gecategoriseerd opgeslagen 
in EndNote X9, de eerste 25 publicaties zijn hiervoor geselecteerd. Om een zoekstring te 
optimaliseren is een eerste scan gemaakt door de titels en abstracts te lezen van de eerste drie 
artikelen. Vervolgens is van deze drie artikelen bepaalt of het een relevant resultaat betreft. Indien 
het negatief is, dan is hierop de zoekstring aangepast.  
 
De eerste opzet betrof door met bepaalde filters, zoekterm individueel en/of in mogelijke 
combinaties, te zoeken in Google Scholar en in de onlinebibliotheek van de Open Universiteit (OU) 
(filter: peer-review, volledige tekst, materiaalselectie: publicaties en tijdschriftartikelen van de 
laatste 5 jaar). Figuur 1 een venndiagram met de verschillende zoektermen welke een schematische 
weergave geeft van welke mogelijke zoekcombinaties gecreëerd kunnen worden.  
 

 
Figuur 1. Venndiagram zoekcombinaties zoektermen. 

Bij het zoeken met alle vooraf gedefinieerde zoektermen werd geen resultaat gegenereerd. Bij het 
zoeken naar literatuur met vijf verschillende zoektermen zijn de resultaten zeer verschillend en bij 
bepaalde combinaties neemt het resultaat exponentieel toe met bruikbare artikelen. Het gaat hierbij 



8 
 

om de zoekopdrachten waarbij de combinatie van ‘effort’, ‘estimation’, ‘Agile’, ‘software 
development’ en ‘human’ wordt gebruikt. Door het volume aan resultaten en om deze te kunnen 
beoordelen en te categoriseren in de beperkte tijd is er voor de additionele wetenschappelijk 
ondersteunde schiftingsmethodiek gekozen (van den Berghe, Verhagen, Oudgenoeg-Paz, van der 
Ven, & Leseman, 2019). In deze schiftingsmethodiek wordt een beperkte selectie van de gevonden 
literatuur met de zoekstring (in Google Scholar) geselecteerd voor het onderzoek.  
 
De geselecteerde literatuur (de eerste 25 publicaties) is door het lezen van het abstract en/of titel 
beoordeeld op relevantie voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen. Hierbij worden vier 
vragen volgordelijk beantwoord. Voor mogelijke deelname aan het onderzoek dient de waardering > 
0 te zijn, waarbij de voorwaarde is dat de eerste twee vragen met ‘JA’ zijn beantwoord. Als deze 
vragen negatief worden beantwoord (waardering 0) dan wordt de literatuur direct uitgesloten. Dit is 
een iteratief proces om het theoretisch kader zo compleet mogelijk te definiëren, waarbij mogelijk 
tussentijds losse zoekopdrachten zijn toegevoegd voor finaliseren van de literatuurstudie. Daarnaast 
zijn enkele artikelen opgenomen die in de geselecteerde artikelen zijn geciteerd.  
 
Tabel 1. Beoordelingscriteria literatuur. 

# Beoordelingscriteria JA NEE 
1 Ondersteunt de literatuur mogelijk bij de 

beantwoording van de onderzoeksvragen, 
beoordeeld op basis van het abstract en/of titel? 

+1 => naar #2 +0 => uitgesloten 

2 Is de volledige tekst online beschikbaar via 
Google Scholar en/of via de onlinebibliotheek 
van de Open Universiteit en/of is het boek 
toegankelijk? 

+1 => naar #3 +0 => uitgesloten 

3 Komt de context van de literatuur overeen met 
dit onderzoek? 

+1 => naar #4           
optie deelname 

+0 => naar #4 

4 Betreft het een conceptueel raamwerk of 
toetsend onderzoek? 

+1 => optie deelname +0 

 
Het resultaat van de gevonden literatuur op basis van de zoektermen en de waardering op basis van 
de beoordelingscriteria is opgenomen in Bijlage A. 

2.2. Resultaten en conclusies 
De rode draad in het onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de betrouwbaarheid van het menselijke 
inschatten voor het ontwikkelen van een IT-oplossing. Maar wat is inschatten? Inschatten is op basis 
van de informatie die je hebt de vraag beoordelen en een beslissing nemen. Dit doen mensen de 
hele dag door, dit kunnen grote en kleine beslissingen zijn. De mens neemt onbewust en bewust 
beslissingen, hoewel volgens de 17e -eeuwse Franse filosoof en wiskundige Descrates een mens geen 
mentale processen heeft waarvan men zich niet van bewust is, een mens heeft volgens hem geen 
onderbewustzijn (Descartes, 2000). Zijn Engelse tijdgenoot filosoof Locke gebruikt bewustzijn voor 
het eerst zoals  het woord in de tegenwoordige tijd bekend is (Locke, 1847). De filosoof denkt dat 
een mens geboren wordt met een blanco geest die wordt gevuld met ervaringen, wat de mens 
vervolgens een persoonlijkheid geeft. Verder in de tijd, in de 19e eeuw, is volgens de filosoof Freud 
het onbewuste een bron van dierlijke driften, welke in bedwang worden gehouden door het 
bewuste (Freud, 2015). In de huidige eeuw wordt door Kahneman (2011) in zijn boek ‘Thinking, Fast 
and Slow’ het bewuste en onderbewuste onderscheiden in twee systemen: 

• Systeem 1: Thinking fast – beslissingen nemen op routine (snel onbewust). 
• Systeem 2: Thinking slow – doordachte beslissing (langzaam bewust).  
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Het onderzoek van Kahneman (2011) toont aan dat mensen veel vaker snel denken (systeem 1), 
terwijl men denkt dat er een goed doordachte beslissing wordt genomen (systeem 2). In het 
dagelijks leven hoeft dit geen grote impact te hebben volgens Kahneman and Tversky (1972), maar 
dat is wel mogelijk bij beide ‘systemen’. Dijksterhuis (2011) heeft onderzocht hoe je het beste een 
beslissing kan nemen. Zijn constatering is dat dit afhankelijk is van het type beslissing en dat het niet 
altijd zo hoeft te zijn dat hoe langer je nadenkt, hoe beter de beslissing is. De hoogleraar beweert 
dat bewust nadenken het beste toegepast kan worden bij een eenvoudige beslissing, bijvoorbeeld 
wat eten we vandaag? Als het een complexe kwestie betreft, bijvoorbeeld de aanschaf van een auto, 
dan is het beter om deze te laten bezinken en na enkele dagen een beslissing te nemen. In het 
onderbewuste wordt dan als het ware het besluit genomen.  
 
In 1881 heeft de Britse psycholoog Sully (1881) de constatering gemaakt dat recente gebeurtenissen 
effect hebben op het schatten van kansen, hij noemt dit verschijnsel ‘telescopie’. Rabbitt (2019) 
bevestigt in zijn boek The Aging Mind en Taleb (2007) bevestigt in zijn boek ‘The Black Swan’ 
hetgeen Sully heeft gesuggereerd. Mensen zijn volgens de onderzoekers slecht in schatten door de 
cognitieve beschikbaarheid van het menselijke brein. De kwaliteit van schatten is volgens hun 
afhankelijk van wanneer in de tijd iets vergelijkbaars is voorgekomen. Alles wat een persoon heeft 
meegemaakt, extreme ervaringen en/of opvallende gebeurtenissen, hebben effect op de kwaliteit 
van de inschatting. Als iets nog scherp in het geheugen zit, met gedetailleerde herinneringen, dan is 
de kans groter dat de subjectieve afstand in de tijd als te kort wordt ingeschat. Daarnaast geeft Cohn 
(2005) een extra compliciteit aan bij schatten voor mensen. Als een mens niet kan vergelijken, dan is 
het moeilijker om grote dingen notoir te beoordelen. Er is echter wel bewezen dat mensen beter zijn 
in het schatten van de relatieve omvang, waarbij men vergelijkt, dan in het schatten van de absolute 
omvang (Cohn, 2005; Lederer & Prasad, 1992). Ten alle tijden zijn inschattingen door mensen een 
beoordeling en is het niet mogelijk om op voorhand te toetsen op correctheid. In verschillende 
onderzoeken wordt aangetoond dat inschattingen door menselijke experts achteraf incorrect blijken 
te zijn. In de onderzoeken van Laurance and Salt (2018); Wright et al. (2013) worden diverse 
aandachtspunten beschreven die betrekking hebben op goedgekeurde mileuaeffectenbeoordelingen 
op basis van ongegronde beoordelingen door mensen (Hemming, 2019). 

2.2.1. Schattingen van inspanningen in IT-projecten 
Door de bovenstaande bevindingen is het relevant om te onderzoeken hoe dit in relatie staat tot het 
menselijk schatten van de verwachte inzet van het leveren van producten/diensten in de IT. Coding 
Sans heeft onderzocht in 2018 en 2019 wat volgens IT-experts de belangrijkste oorzaak is van 
problemen bij het leveren van IT-projecten (Sans, 2018, 2019). In Figuur 2 staan de bevindingen van 
de onderzoeken gecomprimeerd. De onderzoeken geven de rol weer van inaccuraat schatten als 
reden voor problemen bij het accuraat leveren van IT-projecten. De overige factoren zijn ook te 
interpreteren als verklaringen voor onnauwkeurigheid. Ze hebben een onderlinge samenhang en zijn 
moeilijk scheidbare begrippen.  
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Figuur 2. What is the #1 cause of delivery problems for your team (Sans, 2018, 2019)? 

In 2018 jaar staat Estimation op de tweede plaats en in het opvolgende jaar op de derde positie. 
Lack of clearly defined deliverables is in 2019 naar de tweede plaats geschoven en is gerelateerd aan 
het maken van Estimations, wat mogelijk een logisch gevolg is van elkaar. Als de specificaties 
bijvoorbeeld niet duidelijk zijn, dan is het lastig om een gedegen inschatting te maken, waardoor ook 
de verwachtingen richting de klant mogelijk niet meer realistisch zijn en is lastig onder controle te 
houden. Dit wordt bevestigd door het onderzoek van Bakele en Turhan, waarin wordt beschreven 
dat gestructureerde en gedetailleerde informatie het vertrouwen en accuraatheid van inschattingen 
verhoogt (Moharreri, Sapre, Ramanathan, & Ramnath, 2016). In de onderzoeken wordt aangegeven 
dat inschatten (estimation) één van de grootste aandachtspunten is bij het leveren van IT-
producten/diensten. Hoe komen deze schattingen tot stand? 
 
De inschattingen worden in de IT door experts (meestal senior medewerkers) gedaan. De 
verwachting is hierbij dat zij door hun senioriteit de meest accurate prognose kunnen geven en dat 
naarmate de ervaring groter is, kwaliteit van beslissingen toeneemt (Kirkebøen, 2009). In het 
onderzoek wordt echter aangegeven dat de kwaliteit van de inschatting niet gerelateerd is aan de 
senioriteit van de expert. De onderzoeken van Hemming, Burgman, Hanea, McBride, and Wintle 
(2018); Sengupta, Abdel-Hamid, and Van Wassenhove (2008) bevestigt deze constatering. In de 
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onderzoeken wordt geciteerd dat uit verschillende onderzoeken is gebleken dat er geen verband is 
tussen de senioriteit en de juistheid van inschattingen.  
 
Uit onderzoek van McConnell (1996) is gebleken dat de afwijking van de inschatting voor het 
realiseren van software vier keer te veel of te weinig tijd is.  
 

 
 
Figuur 3. Nauwkeurigheid van inschatten van benodigde tijd voor het realiseren van een functionaliteit (McConnell, 1996). 

McConnell (1996) concludeert dat naarmate het project in ontwikkeling is, de inschatting steeds 
nauwkeuriger wordt. Volgens de studie van de The Standish Group International is er gemiddeld 
222% van de origineel geschatte tijd nodig om een IT-project te finaliseren (Clancy, 1995). Echter, 
deze studies zijn gebaseerd op een traditionele Plan Software Development (PSD) methodiek 
genaamd Waterval (Fowler & Highsmith, 2001). Maar het geeft toch inzicht in de nauwkeurigheid 
van het inschatten in tijd. Bij een PSD-methodiek wordt per fase met een redelijk groot team een 
product opgeleverd. Deze fases worden chronologisch doorlopen. In de ontwerpfase wordt het 
gewenste eindresultaat gedetailleerd omschreven, het eindresultaat is in de voorgaande fase 
bepaald. Het beschreven ontwerp wordt op basis van deze specificaties ontwikkeld en wordt 
geleverd aan de klant na voltooiing. In principe wordt er tussentijds niet bijgestuurd op het ontwerp. 
Als er wel wordt bijgestuurd dan is het terug naar de productomschrijving of er wordt bijgestuurd na 
oplevering.  
 
In de meer recente geschiedenis wordt er hoofdzakelijk gebruik gemaakt van een Agile Software 
Development (ASD) ontwikkelmethodiek (Hoda, Salleh, Grundy, & Tee, 2017). Bij een ASD-
methodiek ontwikkelt men in redelijk kleine teams in iteraties. Een iteratie is een vooraf bepaalde 
periode (doorgaans minimaal twee en maximaal vier weken) waarin verschillende disciplines 
samenwerken in een ‘mini’ project. Alle iteraties samen zullen het uiteindelijke eindproduct 
opleveren. Het eindproduct (klantwens) staat bij de start van het hoofdproject vast. Het staat nog 
niet vast hoe het eindproduct eruit komt te zien, dit wordt per iteratie verder gespecificeerd en 
ontwikkeld. Bij iedere iteratie wordt het tussentijdse resultaat getoond aan de klant (resultaat ‘mini’ 
project), waardoor de klant de gelegenheid heeft om op- of aanmerkingen te plaatsen, zodat er kan 
worden bijgestuurd. De klant blijft betrokken bij het proces en de kans is groter dat er in één keer 
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correct geleverd wordt. Bij een ASD-methodiek staat centraal dat het een iteratief proces betreft 
waarbij de specificaties worden gegeneerd door samenwerken en waarbij de scope van een project 
continue wordt geëvalueerd (Hoda et al., 2017; Munialo & Muketha, 2016). Het grootste verschil 
tussen een PSD- en ASD-methodiek is:  

- Bij PSD wordt alles vooraf gedefinieerd wat er geleverd gaat wordt en dit gaat men 
vervolgens systematisch ontwikkelen, het staat vast en is hierdoor star.  

- Bij ASD is bepaald wat men wil hebben, echter gedurende weg worden de specificaties 
duidelijk en gaat men ontwikkelen en bijsturen, corrigeerbaar en hier is hierdoor flexibel.  

 
In het artikel van Singh, Chauhan, and Popli (2019) is Tabel 2 opgesteld om de verschillen tussen een 
PSD (traditionele aanpak) en ASD werkwijze te verduidelijken. 
 
Tabel 2. Verschil tussen Traditionele (PSD) en Agile (ASD) aanpak, gebaseerd op specifieke parameters (Singh et al., 2019). 

 
In de komende paragraaf zal de focus op liggen op de ASD-methodiek in zijn algemeenheid en hoe 
men inschattingen maakt bij deze methoden. 

2.2.2. Methoden van inschatten 
In de traditionele manier van software ontwikkelen zijn een aantal bekende methoden voor het 
inschatten van inzet, tijd en kosten te onderscheiden (Munialo & Muketha, 2016; Vera, Ochoa, & 
Perovich, 2019):  

- Gebaseerd op het budget van de klant zoals: Expert Judgment, Analogy technique, Price-to-
win, Bottom-up en Top-up, Wideband Delphi (gebaseerd op team consensus). 

- Gebaseerd op formules om de kosten te berekenen zoals Source Line Codes (SLOC), Function 
Point Analysis, Object-point en Constructive Cost Model (COCOMO).  

Door de opkomst van ASD blijkt dat, alhoewel de traditionele wijze van het inschatten gebruikt kan 
worden, deze een inaccuraat resultaat oplevert in het uitvoeren en opleveren van ASD-projecten 
(Munialo & Muketha, 2016). Dit heeft te maken met de aard van deze ASD-projecten. Een extra 
uitdaging die bij een ASD-project speelt, is dat de werkzaamheden aan een team worden toebedeeld 
en de werkzaamheden worden geclassificeerd als collectief geheel (Munialo & Muketha, 2016). Dit is 
haaks op de toebedeling van de werkzaamheden van een PSD-project, waarin de werkzaamheden 
door de manager worden toebedeeld aan een individu op basis van hun beschikbare tijd (Vyas, 
Bohra, Lamba, & Vyas, 2018). Daarnaast is er bij een ASD-project sprake van incrementele 
ontwikkeling van de software, die resulteert in kleine iteraties (Vyas et al., 2018). Na iedere iteratie 
vormt de feedback van de klant de input voor de komende iteratie (‘mini’ project). Het gevolg is dat 
de planning en het inschattingsproces progressief moeten worden aangepast (Vyas et al., 2018). 
Hierdoor zijn de traditionele methoden van inschatten niet bruikbaar voor ASD (Munialo & Muketha, 
2016; Vyas et al., 2018).  



13 
 

In de afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar inschattingsmethodieken, maar deze zijn niet 
formeel geclassificeerd. In 2004 zijn door Moløkken-Østvold et al. (2004) op basis van verschillende 
onderzoeken drie hoofdstromingen geformuleerd: a) Expert model, b) Algoritmisch model en c) 
Overige. 

a. Expert model – Eén of meerdere deskundige(n) die op basis van hun ervaring een 
inschatting geven. 

b. Algoritmisch model – Op basis van een formule wordt een schatting gemaakt.  
c. Overige – In deze hoofdstroom zijn methoden ondergebracht die geen ‘zuivere’ 

inschattingsmethodiek betreffen. Deze methodieken zijn bijvoorbeeld capaciteit- en prijs 
gerelateerd, waardoor ze gebruikt kunnen worden in combinatie met andere methodieken.  

Moharreri et al. (2016) onderscheiden drie hoofdstromingen bij deze inschattingsmethodieken: a) 
Formeel en Algoritmisch, b) Expert en c) Analoge schattingen. 

a. Formeel en Algoritmisch – Deze vorm van inschatten is gebaseerd op de ervaring die is 
opgedaan tijdens voorafgaande projecten. Op basis van een regressieanalyse wordt een 
nieuwe schatting bepaald, de meest toegepast vorm is lineair en exponentieel. 

b. Expert – Een expert is een persoon die kennis heeft van software development. Schatten 
door experts gebeurt individueel of door een groep van experts en de uitkomst is gebaseerd 
op hun beoordeling.  

c. Analoge schattingen – Deze schattingsmethoden is gebaseerd op overeenkomsten 
(analogieën) tussen het nieuwe project en reeds afgeronde projecten. De basis hiervoor is 
de beschikbare historische data van geïmplementeerde projecten. 

Munialo and Muketha (2016) maken een grovere onderverdeling van hoofdstromingen, zij 
onderscheiden twee inschattingsmethodieken: a) Non-algoritme en b) Algoritme. 

a. Non-algoritme – Gebaseerd op menselijke schattingen. 
b. Algoritme – Op basis van een formule wordt een schatting gemaakt.   

Er zijn verschillende onderverdelingen van hoofdstromen mogelijk, ik neem echter in mijn onderzoek  
onderverdeling van Moharreri et al. (2016) over, omdat deze categorisering van hoofdstromen mijn 
inziens de meeste verfijning heeft.  

Binnen deze hoofdstromingen worden er voor ASD-projecten verschillende inschattingsmethodieken 
gebruikt. Als belangrijkste benoemen Munialo and Muketha (2016): Planning Poker (a), Constructive 
Agile Estimation Algorithm (b) en AgileMOW (c). Vyas et al. (2018) benoemen in hun onderzoek: 
Analogy (g) and Disaggregation (f), Use Case Point Method (d), Planning Poker (a) en Expert Opinion 
(e). Malgonde and Chari (2019); Usman, Mendes, Weidt, and Britto (2014) beschrijven in de 
resultaten van het onderzoek dat Expert Judgment (e), Planning Poker (a) en Use Case Points 
Method (d) de meest gebruikte inschattingsmethoden zijn.  

De eenheid van inschattingen binnen een ASD-inschattingsmethodiek is het toekennen van punten, 
genaamd story-points. De story-points drukken de verwachte inspanning, complexiteit en risico’s uit. 
Het puntsysteem kan ook gebruikt worden om de inspanning uit te drukken in het aantal ideale 
dagen dat men verwacht nodig te hebben om de software te kunnen realiseren (Munialo & 
Muketha, 2016), beide opties zijn relatieve puntenschalen (van Solingen, 2015). Als de punten uren 
zouden betreffen, dan betreft het een absolute puntenschaal, maar mensen blijken minder goed in 
het schatten van absolute tijd (Cohn, 2005; Lederer & Prasad, 1992).  
 
Hieronder zal ik nader ingaan op de verschillende inschattingsmethodieken die benoemd zijn. In 
verschillende onderzoeken, waaronder door Cohn (2005); Tanveer (2017), wordt de methodiek 
Analogy and Disaggregation apart beschreven, de combinatie betreft volgens de onderzoekers 
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Planning Poker. Dit standpunt neem ik over en zal de inschattingsmethodieken separaat beschrijven. 
Daarnaast betreffen de inschattingstechnieken Expert Judgment (Usman et al., 2014) en Expert 
Opinion (Vyas et al., 2018) hetzelfde, in het onderzoek neem ik de benaming Expert Opinion van 
Vyas et al. (2018) over. 

A. Planning Poker  
Deze inschattingstechniek, ‘planning poker’, is gebaseerd op samenwerken en consensus tussen 
teamleden over de inschatting. De methode is geïntroduceerd door Grenning in 2002 (Vyas et al., 
2018) maar is populairder geworden door de publicatie en promotie van Cohn (2005) om het toe te 
passen voor het ontwikkelen van software op een ASD wijze (Munialo & Muketha, 2016; Vyas et al., 
2018). Aan het begin van iedere iteratie is een inschattingsmoment gepland, genaamd poker sessie, 
waarbij een team van specialisten (software-engineers) uit de betrokken disciplines zullen 
deelnemen. Er wordt een beschrijving gedeeld over de te ontwikkelen software. Iedere specialist 
ontvangt vervolgens een set aan kaarten, vaak wordt de reeks 1, 2, 3, 5, 8, 20, 40, 100 (een 
Fibonacci-reeks waarbij de afstand tussen de getallen toeneemt (Horadam, 1961)) gebruikt (Cohn, 
2005). Als de beschrijving van wensen plenair is gedeeld, dan gaan de specialisten individueel 
schatten door anoniem een kaart te selecteren. Op het moment dat iedereen een inschatting heeft 
gemaakt, dan worden de individuele inschatting gedeeld, mogelijke uitkomsten: 

1) De inschattingen zijn vergelijkbaar met elkaar, met als gevolg dat deze worden 
overgenomen.  

2) Inschattingen zijn niet vergelijkbaar. Hoge en lage inschattingen worden bediscussieerd. Na 
de discussie maakt iedere individuele specialist een nieuwe inschatting. Het is een iteratief 
en repeterend proces totdat er consensus is bereikt.  
 

Het voordeel van deze methodiek is dat iedereen gelijkwaardig is aan elkaar, deelnemers de 
mogelijkheid hebben om hun inschatting te rechtvaardigen en de uiteindelijk afgegeven inschatting 
wordt collectief gedragen (Moharreri et al., 2016; Munialo & Muketha, 2016). Volgens het 
onderzoek van Moharreri et al. (2016) is de accuraatheid van Poker Planning: a) Accuraat: 24%, b) 
Overschat: 40% en c) Onderschat: 36%. 
 

B. Constructive Agile Estimation Algorithm  
In 2009 werd door Bhalerao and Ingle (2009) de inschattingsmethode Constructive Agile Estimation 
Algorithm geïntroduceerd (Munialo & Muketha, 2016). Het algoritme maakt schattingen op basis 
van de volgende factoren: projectdomein, prestaties, configuratie, gegevenstransactie, complexe 
verwerking, bedieningsgemak en veiligheid. Deze factoren worden vervolgens gewogen opgenomen 
in de schatting.  
 
Bij Constructive Agile Estimation Algorithm wordt het inschattingproces verdeeld in twee fasen:  

1) Early Estimation (EE) – Het doel is het identificeren van een eerste schatting die voldoende 
is om een eerste prognose te kunnen maken van het project.  

2) Iterative Estimation (IE) – Deze schatting wordt gedaan aan het begin van een iteratie om 
aanvullende requirements op te kunnen nemen. Een expert kan zijn inschatting bijwerken 
als de onzekerheid van de requirements afneemt. 
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Figuur 4. Estimation Activity Diagram (Bhalerao & Ingle, 2009; Munialo & Muketha, 2016). 

In beide fases wordt er aan de hand van Case story points de grootte van een taak ingeschat zoals 
deze is beschreven door de gebruiker/klant. Factoren zoals performance en configuratie worden 
geïdentificeerd en beoordeeld op laag, gemiddeld en hoog met een Fibonacci-reeks (bijvoorbeeld 2, 
3, 5) en vermenigvuldigd met de geschatte story punten, wat vervolgens de schatting vormt. 
Constructive Agile Estimation Algorithm identificeerde factoren die van belang zijn bij het bepalen 
van de inspanning. Er is in het algoritme geen rekening gehouden met menselijke factoren die 
belangrijk zijn voor een succesvolle Agile samenwerking (Bhalerao & Ingle, 2009; Munialo & 
Muketha, 2016).  
 

C. AgileMOW 
Om de kosten in te schatten voor het ontwikkelen van webapplicaties met behulp van een Agile 
inschattingsmethodiek werd AgileMOW geïntroduceerd (Munialo & Muketha, 2016). De methode 
maakt gebruik van een Expert Opinion en een algoritme om de verwachte inspanning in te schatten. 
De methodiek maakt gebruik van mensen en omgevingsvariabelen zoals beschreven in COCOMO II, 
een methodiek die geïntroduceerd is door Boehm in 1981 voor het inschatten van PSD-projecten 
(Boehm, 1981). De omgevingsvariabelen in de methodiek zijn onder andere communicatieve 
vaardigheden, feedback, managementvaardigheden, technisch vermogen, betrouwbaarheid, 
gebruiksvriendelijkheid en levering. De methodiek gebruikt web objecten om de grootte van een 
webapplicatie waarbij menselijke factoren worden meegewogen om de inspanning in te schatten. 
De inspanning wordt uitgedrukt in ‘person-month’ en wordt berekend door de grootte van het web 
object te vermenigvuldigen met de gewogen menselijke- en omgevingsfactoren (Litoriya & Kothari, 
2013). Het belangrijkste voordeel van AgileMOW is dat het factoren identificeert die overeenkomen 
met Agile, welke zich richten op communicatie en interactie. De AgileMOW methodiek is alleen 
geschikt om de kosten van webapplicaties te schatten en kan dan ook niet ingezet worden voor een 
ander type. Het laatste aandachtpunt is dat de methode zich alleen richt op menselijke factoren. De 
methode laat hierdoor product- en procesfactoren buiten beschouwen en deze hebben ook effect 
op het inschatting (Munialo & Muketha, 2016).  
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D. Use Case Point Method  
Use Case Point modellering is het verzamelen van informatie over de verschillende 
bedrijfsprocessen, inclusief de randvoorwaarden om softwareprojecten uit te kunnen voeren. De 
Use case bevat de functionele eisen voor uitvoering, scope van de applicatie en de vereiste 
inspanning en grootte voor het ontwerp en implementatie (uitgedrukt in points).  
 
Met de Use Case Point (UCP)-methodiek (feature niveau) probeert een expert een accurate 
inschatting te maken bij de start van een iteratie. Volgens naar Alistair Cockburn is het schatten in 
UCP de beste techniek in ASD-projecten. De voordelen die worden benoemd (Khatri, Malhotra, & 
Johri, 2016), hoewel de methodiek geen rekening houdt met middelen (Vyas et al., 2018), zijn:  

1) Iedere Use Case heeft een lijst met doelen, een soort samenvatting van 
applicatiespecificaties.  

2) In iedere Use Case staat beschreven wat in- en out-of-scope is.  
3) Een aanpassing van een Use Case mag niet > 70% van de ontwikkeltijd en budget zijn.  
4) Het framework geeft gedetailleerd antwoord op de gewenste eisen van de business.  

 
E. Expert Opinion 

De expert geeft op basis van hun ervaring en intuïtie een inschatting af. In een ASD-project worden 
schattingen gemaakt op stories die ontwikkeld worden door verschillende disciplines om de 
functionaliteit te kunnen realiseren, vaak is dit meer dan één persoon. Dit maakt het ook meteen 
moeilijk om een expert te hebben die de kennis heeft van alle disciplines. Anderzijds is een voordeel 
van het inschatten door een expert dat het bepalen van een inschatting een korte doorlooptijd 
heeft. De expert de story stelt een paar vragen ter verduidelijking en geeft vervolgens een 
inschatting (Cohn, 2005).  
 

F. Disaggregation 
Disaggregation is het splitsen van een user story in kleinere, gemakkelijker in te schatten 
onderdelen. De meeste user stories die in een project worden opgenomen, hebben gemiddeld twee 
tot vijf dagen ontwikkeltijd. Maar er zijn ook user stories die een veelvoud hiervan kunnen zijn, 
bijvoorbeeld honderd werkdagen, om in te schatten. Het is notoir moelijker om in te schatten en er 
is een kans dat de expert het niet kan vergelijken omdat er minder soortgelijke stories zijn. De vraag 
"Is deze story vijftig keer zo moeilijk als die story" is een andere vraag dan "Is deze story ongeveer 
anderhalf keer zo groot?" De oplossing is de methodiek om te vereenvoudigen door kleinere items 
(taken) te maken en deze in te schatten. Het gevaar is dat de te ontwikkelen applicatie wordt in te 
kleine taken. Dit kan leiden tot een te grote schattingsrange, omdat er in iedere inschatting een 
veiligheidsmarge wordt aangehouden door de expert(s) (Cohn, 2005).  
 

G. Analogy  
Munialo and Muketha (2016) omschrijven dat deze vorm van schatten een alternatief is van Expert 
Opinion, waarbij een expert twee stories met elkaar vergelijkt om een schatting af te kunnen geven. 
Een story wordt niet vergeleken ten opzichte van een bepaalde norm, de schatter beoordeelt iedere 
story opnieuw ten opzichte van een al ingeschatte story uit het verleden. Als een story bijvoorbeeld 
drie keer zoveel effort kost om te realiseren ten opzichte van een eerder ingeschatte story, dan zal 
de schatting ook drie keer zo groot zijn (Cohn, 2005). 
 
Voor de overzichtelijkheid in  

Tabel 3 de eigenschappen, sterkte - en zwakte, van de zeven ASD-inschattingsmethodieken. 
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Tabel 3. Eigenschappen inschattingsmethodieken. 

# PSD-methodiek Type 
schatting 

Sterkte Zwakte 

A Planning Poker Menselijk - Ondersteund wijzigen in 
requirement (flexibel).  

- Verminderd de afwijking door 
een team van experts te 
betrekken.  

- Alle experts zijn gelijkwaardig 
aan elkaar.  

- De accuratesse is afhankelijk 
van het team van experts.  

- De inschatting is team 
afhankelijk.  

B Constructive Agile 
Estimation 
Algorithm 

Algoritme - Identificeert factoren die 
belangrijk zijn voor de 
inspanning die nodig is voor het 
ontwikkelen van de software.  

- Inschatting bijstellen mogelijk. 

- Ondersteund geen 
menselijke factoren in het 
algoritme.  

C AgileMOW Menselijk 
en 

Algoritme 

- Identificeert menselijke 
factoren die van belang zijn 
voor het ontwikkelen van 
software met een PSD-
methodiek.  

- Is alleen gefocust op 
menselijke factoren.  

- Alleen bruikbaar voor het 
ontwikkelen van 
webapplicaties.  

D Use Case Point 
Method 

Menselijk - Inschatting op feature niveau.   - Houdt geen rekening met 
middelen in de inschatting.  

E Expert Opinion Menselijk - Weinig informatie nodig.  

- Korte doorlooptijd voor het 
afgeven van een inschatting.  

- De accuratesse is afhankelijk 
van de deskundigheid van één 
expert. 

- De expert heeft kennis nodig 
van alle disciplines.   

F Disaggregation Menselijk - Kleine stories inschatten 
(taken) wat het vereenvoudigt 
voor de experts.  

- Risico op te grote 
schattingsrange door te kleine 
taken. 

G Analogy Menselijk - Gebaseerd op de 
project/story-ervaring.  

 

- De basis waar de inschatting 
op gebaseerd is (de story) is 
mogelijk niet juist ingeschat. 

- Betrouwbaarheid 
accuratesse van de ‘historie’. 

 
De geanalyseerde inschattingsmethodieken die opgenomen zijn in deze paragraaf hebben niet 
allemaal te maken met menselijke inschattingen. Aangezien dit onderzoek gaat over menselijke 
inschattingen, zijn in het vervolg van dit onderzoek de inschattingsmethodieken die niet gebaseerd 
zijn op menselijke inschattingen buiten beschouwing gelaten. Disaggregation en Analogy zijn 
alternatieve vormen van Expert Opinion en zullen geïntegreerd worden met elkaar als één geheel 
voor het vervolg van dit onderzoek onder Expert Opinion. Bij Dissaggration betreft het een expert 
review op basis van kleinere taken die alleen voor hun discipline zijn gemaakt. De expert doet alleen 
de schatting over zijn eigen taken, anders gezegd: zijn expertise. De inschattingstechniek Analogy 
beoordeelt het geheel van een story en vergelijkt stories met een andere story om de inschatting te 
bepalen. Dit betekent dat we verdergaan met: Planning Poker, Use Case Point Method en Expert 
Opinion.  
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2.2.3. Accuratesse van inschattingsmethodieken 
In de voorgaande paragraaf is ingegaan op verschillende methodieken die gebruikt worden bij het 
inschatten ASD-projecten. In komende paragraaf zoomen we in op de accuratesse van de menselijke 
ASD-inschattingsmethodieken en welke aandachtspunten er zijn te onderscheiden:  

• Planning Poker. 
• Use Case Point Method. 
• Expert Opinion. 

In 2014 hebben Usman, Mendes, and Börstler (2015) een survey-onderzoek door middel van een 
online-vragenlijst uitgevoerd onder Agile software-engineers die ervaring hebben met het inschatten 
van benodigde inzet met een ASD-methodiek. Een onderdeel van het onderzoek was het inzichtelijk 
maken van wat de gemiddelde accuratesse is van hun inschatting ten opzichte van de werkelijk 
benodigde inzet. De respondent maakt één range-keuze in een zeven-punts Likertschaal: 1) Spot on 
(0-5%); 2) Under-estimated by (5-25%); 3) Over-estimated by (5-25%); 4) Under-estimated by (25-
50%); 5) Over-estimated by (25-50%); 6) Under-estimated by (50% or more) en 7) Over-estimated by 
(50% or more).  

Het resultaat van het kwantitatieve onderzoek is dat 52% van de respondenten aangeeft dat hun 
inschatting met een gebruikte ASD-methodiek een afwijking heeft van 25% of meer.  

Tabel 4. Overall estimation residuals in ASD (Usman et al., 2015). 

Range Onderschat Overschat Overall 
0-5% -- --  22% 
5-25% 18% 8% 26% 
25-50% 35% 10% 45% 
50+% 7% 0% 7% 

 
Echter, in de publicatie van het resultaat is niet gespecificeerd op welke ASD-methodiek de 
afwijkende inschatting is gebaseerd. Een mogelijke reden hiervoor is dat er in de publicatie wordt 
aangegeven dat enkele respondenten een combinatie van ASD-methodieken gebruiken. Door de 
optie te hebben om meerdere ASD-methoden te selecteren zijn er respondenten die daar gebruik 
van hebben gemaakt, waardoor er geen zuivere scheiding op single ASD-methodiek mogelijk is. Toch 
geeft het onderzoek wel inzicht in de afwijking in verwachte inzet, zie Tabel 5 (Cost Drivers niet 
overgenomen), zelfs onder de conditie die is opgenomen in de publicatie voor vervolgonderzoek om 
niet te op basis hiervan te generaliseren.  

Tabel 5. Estimation error versus techniques and predictors (Usman et al., 2015). 

  Techniques Size Metrics 
Range # Multiple Single Story 

Point 
Other Multiple No 

Spot on (0-5%) 13 9 4 9 3 2 3 
Under-estimated by 5% or more 11 6 5 10 6 6 0 
Over-estimated by 5% or more 5 4 1 3 1 0 1 
Error (0-25%) 29 19 (66%) 10 (34%) 22 (76%) 9 (31%) 4 (%) 22 (14%) 
Under-estimated by 25% or more 21 10 11 11 9 4 4 
Over-estimated by 25% or more 6 1 5 2 2 0 2 
Under-estimated by 25% or more 4 1 3 2 2 2 2 
Error (25+%) 31 12 (39%) 19 (61%) 15 (48%) 13 (42%) 6 (19%) 8 (26%) 

52% 
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Er is volgens dit onderzoek te concluderen dat er een relatie is tussen het gebruik van Story Points 
en een lage afwijking (Error 0-25%), namelijk 76% van de respondenten geeft dit aan. Dit in 
tegenstelling tot 48% in de groep met een hoge afwijking (Error 25+%).  

Daarnaast is in het survey-onderzoek aan de software-engineers gevraagd wat volgens hen de 
voornaamste reden is voor een gemiddelde afwijking van >35% ten opzichte van de werkelijk 
benodigde inzet voor het leveren van de software. De respondenten hadden een vrij tekstveld om 
een antwoord te geven. In totaal hebben 28 respondenten een antwoord ingevoerd. De antwoorden 
zijn door de onderzoeker in zeven categorieën opgedeeld, het resultaat staat in Tabel 6. 

Tabel 6. Reasons for inaccurate estimates in ASD (Usman et al., 2015) 

# Categorieën afwijking op inschatting F (%) 
1 Requirement gerelateerde aandachtspunten, zoals: 

- Kwaliteit en/of wijzigende requirements 
- Beschrijving van de user stories 
- Non-functional requirements (NFR) 

9 (32%) 

2 Projectmanagement gerelateerde aandachtspunten, zoals: 
- Change beheermechanisme 
- Begeleiding Scrum Master 
- Scope 
- Verloop medewerkers 

7 (25%) 

3 Team gerelateerde aandachtspunten, zoals: 
- Ervaring 
- Kennisdeling in het team 
- Opleiding teamleden 

5 (18%) 

4 Over optimisme, zoals: 
- Best case scenario 
- Doelbewust onderschatten om opdracht te krijgen 

3 (10%) 

5 Gebrek aan formeel schattingsproces 
 

3 (10%) 

6 Testinspanning negeren 
 

2 (7%) 

7 Onvoldoende betrokkenheid van klant 
 

2 (7%) 

 
Op basis van deze feedback is een ruime meerderheid van respondenten van mening dat 
requirement- en projectmanagent gerelateerde aandachtpunten de hoofdoorzaken zijn van 
inaccurate inschattingen. Daarnaast zijn team gerelateerde aandachtspunten op de derde plaats 
terug te vinden in het onderzoek, waardoor de top 3 bepalend is voor de afwijkingen.  
 
Requirements  
31% van de respondenten heeft requirement gerelateerde aandachtpunten (kwaliteit en/of 
wijzigende requirements, beschrijving van de user stories en non-functional requirements) als 
oorzaak aangegeven voor afwijkingen. Dit is een belangrijke conclusie aangezien de requirements de 
basis zijn om überhaupt een inschatting te kunnen maken en om te kunnen ontwikkelen als 
software-engineer. Het resultaat van het survey-onderzoek dat de requirements een belangrijke 
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oorzaak zijn van niet accurate inschattingen, wordt bevestigd in het onderzoek van Grimstad, 
Jorgensen, and Molokken-Ostvold (2005), waarin dit wordt gezien als één van de belangrijkste 
redenen voor verkeerd inschatten. 

Projectmanagement 
Indien de mening van de respondenten correct is (25%), dan is het mogelijk dat projectmanagement 
(change beheermechanisme, begeleiding Scrum Master, scope en verloop medewerkers) een 
negatieve impact heeft op de accuratesse. De beschikbare tijd en de kosten voor development 
worden hierdoor beïnvloed, wat impact kan hebben op de accuratesse van de inschatting.  

Team 
In totaal heeft 18% van de respondenten aangegeven dat team gerelateerde (ervaring, kennisdeling 
in het team en opleiding teamleden) aandachtspunten voor de grootste error zorgen. In het 
onderzoek van Conboy and Keaveney (2006) wordt bevestigd dat team gerelateerde 
aandachtspunten impact hebben op de accuratesse van een inschatting. Het is belangrijk dat bij het 
afgeven van een inschatting rekening wordt gehouden met het niveau van de software-engineers. In 
de publicatie van het onderzoek is niet te herleiden welke ASD-inschattingsmethodiek er is gebruikt. 
Is het een individu geweest of is er een inschatting gemaakt als team? Dit is relevant om het 
resultaat te kunnen analyseren en beoordelen. 

Overige 
De overige categorieën, welke door de respondenten als voornaamste redenen zijn aangeven, 
bestaan uit: overoptimisme, gebrek aan schattingsproces, testinspanning en betrokkenheid van 
klant. Deze redenen komen overeen met het begrip cognitieve bias, welke is omschreven door 
Kahneman and Tversky (1972) en zijn direct of indirect te benoemen als bias georiënteerde factoren. 
De onderzoekers geven aan dat biases juist ontstaan als negatief gevolg van ervaring van mensen 
(gecijferdheid) of het vermogen om intuïtief te redeneren in de context. Gecijferdheid is de 
combinatie van kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten die een mens nodig heeft om 
adequaat en autonoom te handelen, welke niet strikt te maken heeft met een rationele basis. 

Bij het beoordelen van de inhoud van de categorie, is het mogelijk om een herverdeling te maken.  
 
Over optimisme – best case scenario is ook in te delen als: 

- Team gerelateerd aandachtspunt – ervaring die nodig is om een gedegen uitspraak te 
kunnen doen, of als 

- Projectmanagement – als projectmanagement is het belangrijk om je team te begeleiden.  
 
Over optimisme – doelbewust onderschatten om opdracht te krijgen is ook in te delen als: 

- Nieuwe categorie, bijvoorbeeld hoger management – mogelijk hebben de reguliere 
projectmedewerkers hier geen invloed op en is het in opdracht van afgegeven.  

 
Testinspanning negeren, is ook in te delen als: 

- Team gerelateerd aandachtspunt – het team dient dit te adresseren, of als 
- Projectmanagement – in deze dient het projectmanagement te begeleiden. 

Gebrek aan formeel schattingsproces en onvoldoende betrokkenheid van klant is ook in te delen als: 
- Projectmanagement – in deze dient het projectmanagement te faciliteren/te begeleiden. 
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Op basis van het bovenstaande rijst de vraag of er een herverdeling nodig is van het resultaat van 
het onderzoek van Usman et al. (2015) en in hoeverre de benoemde factoren onafhankelijk van 
elkaar zijn. Een herverdeling is echter niet mogelijk, een respondent kan namelijk meerdere 
antwoorden hebben gegeven. Wanneer aantallen worden verplaatst is er geen zuivere meting meer. 
Er kan namelijk een dubbeltelling ontstaan. Wat betreft de onafhankelijkheid zijn er onderlinge 
relaties die elkaar kunnen beïnvloeden. Het is niet te bepalen niet te bepalen in hoeverre dit de 
analyses verstoort. De afhankelijkheid tussen de factoren wordt bevestigd met de onderzoeken van 
Sans, 2018, 2019. Het is duidelijk dat er een onderlinge correlatie is tussen factoren. Ze zijn moeilijk 
van elkaar te scheiden en zijn mogelijk niet als individu te beoordelen.  

Het bovenstaande onderzoek over de accuratesse van het inschatten van projecten is gebaseerd op 
de mening van software-engineers en is niet getoetst op bestaande resultaten van de accuratesse 
van het opleveren van software-projecten op basis van een ASD-methodiek. In de onderzoeken van 
Boroujen (2014) en Clemmons (2006) ligt de focus op gegevens om de werkelijke accuratesse te 
bepalen van software-projecten die uitgevoerd zijn op basis van een ASD-methodiek. Om de 
nauwkeurigheid van een bestaande inschatting van de verschillende inschattingstechnieken te 
bepalen, wordt er het meestal gebruik gemaakt van Mean Magnitude of Relative Error (MMRE) en 
Magnitude of Relative Error (MRE), zo ook in deze onderzoeken. De formule betreft:  
 

MRE = (|actual – estimated|)/actual 
 
In beide onderzoeken worden er vergelijkingen gemaakt tussen verschillende ASD-
inschattingsmethodieken. In het onderzoek van Clemmons (2006) wordt Uses Case Estimate 
vergeleken met Expert Estimate. Uit het onderzoek van Boroujen (2014) is de vergelijking van Expert 
Estimate en Planning Poker. Beide onderzoeken zijn opgenomen in het theoretisch kader van dit 
onderzoek om inzicht te kunnen vormen over de accuratesse van de verschillende ASD- 
inschattingsmethodieken.  
 
Use Case Estimate versus Expert Estimate 
Het onderzoek geeft aan dat in voorgaande studies het aantal gemiddelde bij User Case Estimate 
19% is en bij Expert Estimate 20% afwijkt op de accuraatheid van inschatten (Nageswaran, 2001). 
Waarbij bij Expert Estimate vaker wordt onderschat en bij Use Case Estimate vaker wordt overschat.   
 
Tabel 7. Use Case studies (Clemmons, 2006). 

Company Project 
Use Case 
Estimate 

Expert 
Estimate 

Actual 
Effort 

Deviation 
Use Case  

Deviation 
Expert  

MRE  
Use Case 

MRE 
Expert 

Mogel A 2550 2730 3670 -31% -26% 0,31 0,26 

Mogel B 2730 2340 2860 -5% -18% 0,05 0,18 

Mogel C 2080 2100 2740 -24% -23% 0,24 0,23 

CGE and Y A 10831 7000 10043 8% -30% -0,08 0,30 

CGE and Y B 14965 12600 12000 25% 5% -0,25 -0,05 

IBM A 4086 2772 3360 22% -18% -0,22 0,18 

Student project A 666  742 -10%  0,10  

Student project B 487  396 23%  -0,23  

Student project C 488  673 -25%  0,27  
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Op basis van de data in de Tabel 7 is de volgende MRE te berekenen (hierbij zijn de student 
projecten uitgesloten, gezien deze niet ingeschat zijn door een expert): het gemiddelde van de 
ingeschatte afwijkingen bij Use Case Estimate is 0,83% en bij het gebruik van Expert Estimate 
18,33%.  Op basis van het onderzoek van Clemmons (2006) is te concluderen dat de Use Case 
Estimate methode accurater is dan Expert Estimate.  
 

Expert Estimate versus Planning Poker 
Het onderzoek geeft aan dat de gemiddelde accuratesse van Planning Poker beter is.  
 
Tabel 8. Percentage of Relative Error in Case Two (Boroujen, 2014). 

 Expert' estimates Planning Poker 
Project MRE Overestimate Underestimate MRE Overestimate Underestimate 
P1 8,9  -8,9 11,1  -11,1 
P2 16  -16 16  -16 
P3 9,6 9,6  4,1  -4,1 
P4 13,2 13,2  5,7 5,7  
P5 13,8  -13,8 3,4  -3,4 
P6 10,9 10,9  8,7 8,7  
P7 15,4  -15,4 5,1 5,1  
P8 9,1  -9,1 9,1 9,1  
P9 29,4  -29,4 11,8 11,8  
P10 7,9  -7,9 5,3 5,3  
P11 2,4  -2,4 0 0  
P12 21,7  -21,7 13  -13 
P13 12,2  -12,2 3,1 3,1  
P14 9,1  -9,1 6,1 6,1  
P15 7,1  -7,1 3,6 3,6  

 
Het gemiddelde van de ingeschatte afwijkingen bij Expert Estimation is 12,45% en bij het gebruik van 
Planning Poker 7,07%. Daarnaast is op basis van dit onderzoek te concluderen dat Planning Poker 
vaker wordt overschat en dat Expert Estimation significant meer wordt onderschat (Boroujen, 2014).  
 
Bij het vergelijken van deze twee onderzoeken is te concluderen dat methodiek Use Case Estimate 
de meest accurate ASD-inschattingsmethodiek is. Dit is op basis van deze twee onderzoeken, waarbij 
de datasets van elkaar verschillen, maar het is wel een voorzichtige conclusie.  

2.3. Doel van het vervolgonderzoek 

2.3.1. Evaluatie literatuuronderzoek 
In het voorliggende onderzoek is getracht om de hoofdvraag en de deelvragen te beantwoorden om 
het geheel in een context te plaatsen. Uit het literatuuronderzoek is geen direct antwoord gevonden 
op de vraag hoe IT-partners voldoende betrouwbare en accurate menselijke inschattingen kunnen 
verkrijgen ten aanzien van ontwikkeluren en doorlooptijd van changes in de context van het leveren 
van IT-services. De literatuur heeft betrekking op projecten en gaat niet in op changes in bestaande 
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IT-oplossingen. Daarnaast wordt er in de literatuur niet fijnmazig geanalyseerd wat de factoren zijn 
die invloed hebben op het inschatten. Er worden wel clusters benoemd van categorieën en daarbij is 
een categorie veelal verschillend ingedeeld. Een voorbeeld zo’n categorie in de literatuur is team 
gerelateerde factoren in plaats van een fijnmazige categorisering zoals de hoeveelheid experts (één 
versus meerdere) of bijvoorbeeld de senioriteit van de schatter.  
 
Om de context te verhelderen is als eerste onderzocht: wat wordt er verstaan onder inschatten en 
wat hierover in de wetenschap bekend is. In de literatuur is informatie te vinden over 
schatten/inschatten vanuit een psychologisch perspectief, hoe de mens dit doet en hoe goed men 
hierin is. In de literatuur is ook benoemd hoe men inschat in de IT, waarbij een onderscheid gemaakt 
kan worden in stromingen. Daarnaast welke inschattingsmethodieken door voortschrijdend inzicht 
en het evalueren van de aanpakmethode, met optioneel de technologische mogelijkheden tot stand 
zijn gekomen. Er is echter op basis van het literatuuronderzoek niet te bepalen welke methodiek een 
zo accuraat mogelijke menselijke inschatting bewerkstelligt.  
 
Daarnaast zijn er verschillende factoren (requirements, projectmanagement, team gerelateerde 
aandachtspunten, over optimisme, gebrek aan formeel schattingsproces, testinspanning negeren en 
onvoldoende betrokkenheid van de klant) benoemd in onderzoeken die invloed hebben op de 
betrouwbaarheid van een inschatting. Vervolgens wordt er naast het benoemen van deze factoren, 
weinig/tot geen aandacht aan de mate van invloed besteed. Er is nog geen onderzoek gedaan om 
een valide uitspraak te kunnen doen over wat de invloed van de factoren op de betrouwbaarheid en 
accuratesse van de inschatting is en daarmee op de afwijking ten opzichte van de realiteit (MRE).  
 
De laatste bevinding op basis van het literatuuronderzoek die ik hierin benoem is dat uit het 
literatuuronderzoek niet is te concluderen of het type in te schatten IT-service (voorbeeld type: 
project, change of bug) van invloed is op een inschatting. Het betreft een andere dynamiek. Er is een 
verschil tussen het ontwikkelen van een nieuwe softwareoplossing ten opzichte van een wijziging die 
plaatsvindt op reeds bestaande software. In het geval van een reeds bestaande softwareoplossing is 
de applicatie bekend en hierdoor is het in principe eenvoudiger om een inschatting te maken. Bij een 
project dat uitgevoerd wordt met de ASD-methodiek, komt er verfijning en nauwkeurigheid 
naargelang de tijd, maar het totaal kan overschrijdend zijn ten opzichte van de initiële inschatting. In 
het geval van een project met een PSD-methodiek is het definiëren (voorbereidingsfase) van belang, 
maar ook daar ontstaat de nauwkeurigheid naargelang de tijd. Volledig inzicht vooraf is bij een 
nieuw project lastig te verkrijgen, doordat het project onbekend en nieuw is. De gevonden 
publicaties in de literatuurstudies zijn allen gebaseerd op het ontwikkelen van nieuwe IT-projecten. 
De onderzoeksvraag heeft daarom betrekking op changes in IT-services, omdat die betrouwbaarheid 
van het menselijk inschatten van een change op een bestaande applicatie nog onbekend is in de 
wetenschap. 

2.3.2. Doel 
Uitgangspunt 
Het is van belang om een betrouwbare inschatting van experts te hebben in uren voor het creëren 
van een IT-oplossing. Dit omdat er wederzijds contractuele verwachtingen aan zijn verbonden met 
de klant en richting de interne organisatie, bijvoorbeeld ten aanzien van de beschikbaarheid van 
consultants. Het hoofddoel van het vervolgonderzoek is om mensen zo accuraat mogelijk in te laten 
schatten.  
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De reeds bekende literatuurstudies betreffen vooral bevindingen naar de accuratesse van 
inschattingen voor softwareoplossing in de generieke vorm ‘projecten’. De specifieke subkeuze en 
typering die ik heb bepaald voor het vervolgonderzoek is dat het onderzoek betrekking heeft op het 
inschatten van een ‘change’ in een bestaande bekende softwareoplossing. De keuze om voor change 
te kiezen is dat het uit eigen ervaring en door gesprekken in mijn netwerk. Tegenwoordig komt een 
change veel meer voorkomt dan het opzetten van een nieuwe softwareoplossing. Men gooit in een 
moderne organisatie zelden alles weg en begint dan ook minder snel opnieuw met een nieuwe 
softwareoplossing. Dat past goed in het geheel van wat tegenwoordig de trend is binnen een 
strategische alliantie. Men streeft meer naar het ‘continue lijndenken‘ dan van project naar project 
als een soort ‘groene weide situatie’.  

Als een inschatting afwijkt (onderschat of overschat), heeft dit impact op de relatie met de klant en 
vergroot dit de kans op een mogelijke breuk. Bij overschatten zorgt het daarbij voor een grotere 
kans van het mislopen van een opdracht. Hoe nauwkeuriger de inschatting, des te groter de kans op 
succes.  

Missie 
Mijn missie is om een accuratere inschatting af te geven bij het inschatten van changes door 
rekening te houden met beïnvloedingsfactoren die een rol spelen bij de accuratesse van de 
inschatting. Bij de herhaalbaarheid van het bepalen van de accuratesse onder dezelfde condities kan 
er een oordeel gevormd worden over de betrouwbaarheid van inschattingen. Echter door gebrek 
aan tijd om de betrouwbaarheid te bepalen is de primaire focus van dit onderzoek om alleen te 
concentreren op de accuratesse.  

Resultaat 
Het doel van dit vervolgonderzoek is om een meer fijnmazig beeld te verkrijgen van de invloed van 
de beïnvloedingsfactoren op het accuraat inschatten van changes en of er verschil is met 
‘nieuwbouw’ projecten. Op basis van onder andere deze inzichten, wordt een instrument ontwikkeld 
door de casusorganisatie, de SPRINTer3.  

De SPRINTer geeft de inschatter een advies ten aanzien van de waarschijnlijke onder- of 
overschatting, gegeven de beïnvloedingsfactoren die als input van de SPRINTer worden gebruikt. 
Toelichting op de benaming, SPRINT staat voor snel en efficiënt, de R voor ‘Estimation’ (inschatten) 
en de R voor ‘Realignment’ (herschikken). De SPRINTer wordt ontwikkeld op basis van historische 
data uit de casusorganisatie. Op basis van een bepaalde periode uit de historische data wordt de 
basis MRE berekent (toelichting berekening paragraaf 2.2.3) van de casusorganisatie.  

Kwaliteitscyclus 
De SPRINTer berekent op basis van historische data en de ingegeven beïnvloedingsfactoren de te 
verwachten over- of onderschatting op basis van historische data. De advies inschatting wordt 
vervolgens voorgelegd aan de inschatter (software developer), die deze kan overnemen, aanpassen 
of verwerpen. Na het uitvoeren van de change is inzichtelijk wat de werkelijk te besteden uren zijn 
voor het uitvoeren van de change. Dan is het moment van evalueren door te beoordelen hoe 
nauwkeurig de inschatting was vanuit verschillende invalshoeken ten opzichte van de werkelijkheid: 

1. Inschatting expert. 
2. Inschatting SPRINTer. 
3. Afgegeven inschatting aan klant. 
4. Werkelijk besteden uren vanuit de facturatie. 

 

 
3 De SPRINTer betreft een intern project van de casusorganisatie en is geen resultaat van dit onderzoek.  
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Het hoofddoel van het ontwikkelen van het instrument is dat deze cyclus op termijn tot betere 
menselijke schattingen kan leiden, niet wat de waarneming is na één cyclus. De SPRINTer wordt 
gevoed met steeds nieuwe historische data. Dit betekent dat wanneer inschatting als gevolg van het 
gebruik van het instrument steeds accurater worden, dit meegenomen wordt in de nieuwe adviezen 
die SPRINTer genereert. Nieuwe correctie-adviezen vanuit het instrument zullen dus wellicht kleiner 
worden, omdat de inschatters als gevolg van het gebruik van het instrument beter gaan inschatten. 

Hieronder in Figuur 5 de opzet van het procesontwerp van de SPRINTer.  

 

 

Figuur 5. Opzet procesontwerp SPRINTer. 

De focus van dit onderzoek richt zich op één element uit het procesontwerp, het element 
Beïnvloedingsfactoren (geel gemarkeerd). Hierbij concentreer ik me op de mogelijke bijdragen van 
de beïnvloedingsfactoren als een mogelijkheid om fijnmaziger changes in te kunnen schatten. Het 
fijnmazige is dat er niet geschat wordt in totalen, maar dat er bewust rekening gehouden wordt met 
beïnvloedingsfactoren, wat uiteindelijk weer bijdraagt aan het optimaliseren van de kwaliteitscyclus. 
Op basis van de inzichten hieruit kan de SPRINTer worden ontworpen.  
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3. Methodologie 
De missie van dit onderzoek is om een accuratere inschatting af te geven bij het inschatten van 
changes door rekening te houden met beïnvloedingsfactoren die een rol spelen. Bij de 
herhaalbaarheid van het bepalen van de accuratesse onder dezelfde condities kan er een oordeel 
gevormd worden over de betrouwbaarheid van inschattingen. Hiertoe wordt in de eerste paragraaf 
de gehanteerde onderzoeksmethode toegelicht. Vervolgens wordt er ingegaan op de caseselectie. In 
de derde paragraaf staat een toelichting op de wijze waarop de data zal worden gaan verzameld. In 
de afsluitende paragraaf komt de beschrijving van de borging van de validiteit en betrouwbaarheid 
van het onderzoek aan bod. 

3.1. Conceptueel ontwerp: keuze van onderzoeksmethode(n)  
Om een beeld te krijgen van de accuratesse van de inschattingen wordt eerst de basis MRE 
berekend als startpunt. Daarnaast is het noodzakelijk om inzichtelijk te maken welke 
beïnvloedingsfactoren invloed hebben op de accuratesse van het inschatten van changes en te 
bepalen wat de verschillende gradaties zijn in de beïnvloedingsfactoren. Hiertoe wordt kwalitatief 
onderzoek uitgevoerd door een semigestructureerd interview met een expert (bijlage 5.B.1). De 
beïnvloedingsfactoren hebben invloed op de MRE, de afwijking ten aanzien van de schatting zal 
bijvoorbeeld naar verwachting kleiner zijn als de werkzaamheden worden ingeschat en uitgevoerd 
worden door een senior consultant, maar juist weer groter als het deze is ingeschat door een senior 
en het wordt uitgevoerd door een junior.  

In dit onderzoek wordt een case study uitgevoerd bij één casusorganisatie die IT-oplossingen 
ontwikkelt en onderhoudt voor organisaties in de Benelux. Bij de casusorganisatie wordt onderzocht 
wat de factoren zijn die invloed hebben op de betrouwbaarheid van menselijk inschatten en hoe 
men hier grip op kan krijgen. Om dit inzicht te kunnen te creëren, wordt geanalyseerd wat de 
mogelijke impact is van de individuele beïnvloedingsfactoren, of een combinatie daarvan, op de 
accuratesse van de inschatting (paragraaf 3.3 Gegevensanalyse).  

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden moet onderzocht worden welke ASD-
inschattingsmethodiek gebruikt wordt voor changes en hoe het proces van menselijk inschatten in 
de praktijk wordt toegepast. Met dit resultaat is te vergelijken hoe dit in verhouding staat tot de 
bevindingen vanuit de literatuur en zal het kwantitatief inzicht leveren aan de wetenschap. De 
gekozen benadering van het onderzoek is een Verklarende Mixed Methods Case Study. Volgens Yin 
(2009) is een case study het op diepgaande wijze onderzoeken van een actueel fenomeen in zijn 
natuurlijke context. Een verklarend onderzoek betekent dat het onderzoek gericht is op het 
verklaren van verschijnselen, leggen van verbanden en toetsen van proposities. Dit onderzoek 
betreft een verklarende case study omdat er verklaard wordt waarom een bepaalde keuze is 
gemaakt bij een inschatting en of er verbanden zijn tussen de gekozen methodiek, andere factoren 
en de betrouwbaarheid van menselijk inschatten.  
 
De verklarende case study wordt uitgevoerd vanuit een interpretatieve holistische aanpak. In het 
onderzoek wordt niet uitgegaan van één objectieve werkelijkheid maar de werkelijkheid wordt door 
experts sociaal samengesteld. In de aanpak wordt subjectief betekenis aan de praktijk gegeven die 
na verloop van tijd kan veranderen. Holistisch wil zeggen dat om een fenomeen te interpreteren, de 
onderzoeker moet kijken naar de onderdelen in termen van het geheel en naar het geheel in termen 
van de onderdelen (Farquhar, 2012). Voor dit onderzoek worden alle aspecten die verband houden 
met betrouwbaarheid van menselijk inschatten bij IT-oplossingen onderzocht, wat hun onderlinge 
samenhang is en wat de positie is in het grote geheel.  
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Het onderzoek bestaat uit een kwalitatieve en kwantitatieve benadering (Creswell & Creswell, 2017). 
De kwantitatieve aspecten focussen zich op de feiten op basis van historische data van de 
casusorganisatie en de kwalitatieve aspecten zijn van beschrijvende aard op basis van interviews 
met experts.  

3.1.1. Kwantitatief 
Uit de literatuurstudie is naar voren gekomen wat de gemiddelde afwijking (MRE) is bij enkele ASD-
inschattingsmethodieken (Use Case Estimate versus Expert Estimate & Expert Estimate versus 
Planning Poker). Er zal deskresearch plaatsvinden bij de casusorganisatie die beschikt over data van 
inschattingen en de data van de werkelijke inzet van changes die is voorgekomen door één van de 
volgende ASD-inschattingsmethodieken: Use Case Estimate of Expert Estimate of Planning Poker. 
Hierover kan onder andere de MRE berekend worden en wat de impact is van 
beïnvloedingsfactoren, bijvoorbeeld senioriteit van de expert. De output van de deskresearch zal 
vervolgens vergeleken worden met de output van de literatuurstudie. Uit de analyse kan feitelijk 
gedestilleerd worden of er overeenkomsten zijn of waar kwantitatieve verschillen optreden.  

3.1.2. Kwalitatief 
Kwalitatief onderzoek is gericht op het verzamelen van gegevens, om vervolgens de context te 
kunnen verklaren tussen afhankelijke relaties en gebeurtenissen (Yin, 2009). De output van het 
kwantitatieve onderzoek zal in combinatie met de output van het theoretisch kader de basis vormen 
van het kwalitatieve deel.  
 
Interview 
Het eerste onderdeel van het kwalitatieve onderzoek is op basis van de gegevens uit het 
kwantitatieve onderzoek (literatuurstudie en semigestructureerd interview). Het doel is om te 
achterhalen wat in hun perceptie beïnvloedingsfactoren zijn bij het menselijk inschatten van 
changes, welke beoordeeld kunnen worden met de factoren die benoemd worden in de literatuur 
en of de perceptie van de interne experts overeenkomt. Daarnaast zal het resultaat van de 
interviews vergeleken worden met de output die voortkomt uit de Brown Paper Sessie, de 
combinatie van bronnen bepaalt de uiteindelijke selectie van beïnvloedingsfactoren.  

• Interne expert – het semigestructureerde interview heeft de focus op hun interne 
organisatie en wat hun visie is op de output uit het kwantitatieve onderzoek. De te 
interviewen persoon in de interne omgeving is een lid uit het managementteam van de 
casusorganisatie: de Support Manager.  

3.1.3. Matchen gegevens 
Voor het onderzoek is informatie nodig over welke beïnvloedingsfactoren van toepassing zijn 
volgens de casusorganisatie. Hiervoor zal kwalitatief onderzoek worden verricht door middel van 
een semigestructureerd interview en sessies met experts binnen de casusorganisatie. Daarnaast is er 
data nodig om de MRE te kunnen berekenen en data om de beïnvloedingsfactoren te kunnen 
herleiden. Deze informatie zal worden verkregen door het uitvoeren van de case study. Op basis van 
de output van de case study, de kwantitatieve en kwalitatieve output, wordt de informatie 
vergeleken met de bevindingen uit de literatuur (de gemiddelde MRE en de beïnvloedingsfactoren 
op de MRE). Deze resultaten worden gepresenteerd in hoofdstuk 4. Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 
het resultaat bediscussieerd: of de beïnvloedingsfactoren of een combinatie daarvan een significante 
voorspellende waarde hebben ten aanzien van de te verwachten onder- of overschatting. Op basis 
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hiervan worden conclusies geformuleerd en worden er aanbevelingen gepresenteerd welke mogelijk 
de betrouwbaarheid van menselijk inschatten kunnen vergroten. 

3.2. Selectie case 
De context waar dit onderzoek zal plaatsvinden is een supportafdeling van een specialistisch IT-
partner die klanten ondersteunt bij changes en/of algemene serviceverzoeken die betrekking 
hebben op bestaande en nieuwe IT-producten/diensten die ontwikkeld worden met de tool IBM 
DBA. De keuze voor deze casusorganisatie is tweeledig tot stand gekomen. Enerzijds is er een gebrek 
aan tijd om meerdere organisaties in dit onderzoek te beschouwen. Echter, er is in mijn netwerk wel 
een casus beschikbaar die transparante, toegankelijke en analyseerbare informatie tot mijn 
beschikking stelt om de MRE te berekenen. Een tweede nadeel aangaande de casusorganisatie is dat 
de prioritering van dit onderzoek mogelijk lager is doordat er niet direct geld mee wordt verdiend. 
Daardoor is mogelijk minder tijd beschikbaar binnen de casusorganisatie. Echter, doordat de data 
wel beschikbaar is en wordt vrijgegeven voor dit onderzoek, is wel degelijk een meerwaarde op de 
langere termijn voor de casusorganisatie vast te stellen. 
 
De uitdaging die de organisatie heeft, is om accuratere inschattingen af te geven voor het uitvoeren 
van een change, wat impact heeft op de relatie met de klant en al dan niet de gunning van een 
opdracht. Binnen de organisatie heb ik toegang tot benodigde informatie voor het kwantitatieve 
aspect en tot de interne experts voor de kwalitatieve aspecten. Er is door de casusorganisatie data 
beschikbaar gesteld waarin changes over de periode 2015 t/m kwartaal 2 (Q2) - 2019 zijn 
opgenomen. In de dataset is onder andere per change te onderscheiden4: 

- ID klant 
- ID change 
- Change inschatting offerte 
- De werkelijke uren 

- ID van de inschatter (software developer)  
- Level inschatter 
- ID van de uitvoerder change (software developer)  
- Level uitvoerder 

 
De organisatie wil niet benoemd worden in het onderzoek en zal hierdoor anoniem worden 
verwerkt, dit is eveneens van toepassing op de verworven data die betrekking heeft op klanten en 
medewerkers.  

3.3. Gegevensanalyse 
De gegevensanalyse bestaat uit acht stappen. Per stap wordt in deze paragraaf een toelichting 
gegeven op de uitvoering. Het resultaat van de uitvoering zal worden opgenomen in hoofdstuk 4. Als 
eerste zal de basis MRE bepaald worden (soort van ‘nulmeting’) op basis van historische data (vooraf 
vrijgegeven om te kunnen bepalen of de casuïstiek uitvoerbaar is) van de casusorganisatie (stap 1: 
paragraaf 3.3.1). De output hiervan is een overall MRE (geen onderscheid tussen 
beïnvloedingsfactoren) op basis van de ASD-inschattingsmethodiek Expert Estimate, welke door 
deze extractie kan worden vergeleken met de MRE’s van de Expert Estimate uit de literatuur (stap 2: 
paragraaf 3.3.2). Ter voorbereiding van het interview van de interne expert, worden de factoren uit 
de literatuur geanalyseerd en omgezet in vraagstellingen (semigestructureerd). Hierdoor is het 
mogelijk om gerichter vragen te stellen en richting te geven aan het interview. Het doel is om te 
achterhalen hoe een change wordt aangevraagd, hoe een change wordt ingeschat en welke factoren 
volgens de interne experts invloed hebben op het inschatten van changes (stap 3: paragraaf 3.3.3). 
De output van de sessie met deze expert vanuit het interview zal worden vergeleken met de 
bevindingen vanuit de literatuur om de overeenkomsten en relevantie te kunnen bepalen. Om de 

 
4 Specificatie in Excel bijlage: Master Data Thesis N. Voets 
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beïnvloedingsfactoren inzichtelijk te maken die volgens de expert van toepassing zijn, wordt een 
interactieve evaluatie georganiseerd met de expert inschatters van de supportafdeling. Deze expert 
inschatters worden geëxtraheerd vanuit de historische data waarin onder andere zichtbaar is wie 
een inschatting heeft gemaakt voor een change en wie de lead uitvoering heeft gedaan (stap 4: 
paragraaf 3.3.4). Om de uiteindelijke beïnvloedingsfactoren te bepalen die worden meegenomen in 
de uiteindelijke analyse voor de accuratesse, wordt er een sessie belegd met de directie van de 
casusorganisatie (stap 5: paragaaf 3.3.5). Deze output vormt de basis om de accuratesse van het 
menselijk inschatten van changes te bepalen. Hoe komt dit tot stand?  

Aan de hand van de output van het interview, de Brown Paper sessie en de bevindingen uit de 
literatuur, wordt er verder ingezoomd op de historische data. Welke beïnvloedingsfactoren zijn te 
destilleren? Er wordt gekeken of de beïnvloedingsfactoren die benoemd worden overeenkomen met 
de literatuur en te onderscheiden zijn in de historische data op basis wat waar te nemen is in de 
praktijk (bijvoorbeeld het vermoeden dat senioriteit invloed heeft op accuratesse van een 
inschatting). De bevindingen zullen worden besproken met de directie van de casusorganisatie, in 
overleg wordt vervolgens bepaald welke beïnvloedingsfactoren uiteindelijk als input zullen dienen 
voor de SPRINTer die hopelijk zal ondersteunen in het geven van significant verbeterde menselijke 
inschattingen ten aanzien van ontwikkeluren en doorlooptijd van changes. Indien er geen 
overeenkomstige factoren zijn, dan bepaalt de casusorganisatie de beïnvloedingsfactoren.  

De volgende stap is om de MRE’s van de beïnvloedingsfactoren of een combinaties daarvan te 
calculeren (stap 6: paragraaf 3.3.6), welke de input is voor de volgende stap? Hierin wordt op basis 
van de historische data de gemiddelde MRE van de individuele of combinaties van 
beïnvloedingsfactoren geanalyseerd (stap 7: paragraaf 3.3.7).  

De laatste stap in de gegevensanalyse betreft de evaluatie (stap 8: paragraaf 3.3.8). In de evaluatie 
wordt beoordeeld of er een significant betere inschatting kan worden gemaakt, op basis van het 
onderzoek en de aanpassing in de operationalisering door rekening te houden met 
beïnvloedingsfactoren, in het menselijk inschatten van changes in uren. De kwaliteit van de 
schattingsleercyclus wordt beoordeeld, waarnaar vervolgens de onderzoekvraag en deelvragen 
kunnen worden beantwoord. 
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 Figuur 6. Schematische weergave gegevensanalyse. 

3.3.1. Stap 1: Basis MRE-casusorganisatie 
Over de periode 2015 t/m Q2-2019 is er data beschikbaar van het vooraf inschatten van changes en 
de werkelijke uitvoering in uren. Het verschil hiertussen is de MRE. Uitkomst van de basis MRE: 
gemiddelde MRE- casusorganisatie (één getal) vanuit historische data. 

 
	Figuur 7. Delta MRE inschatting versus facturatie. 

3.3.2. Stap 2: Vergelijking MRE’s 
De Expert Estimate MRE uit de basis MRE-casusorganisatie zal worden vergeleken met de MRE’s van 
de literatuurstudie (paragraaf 2.2.3 Accuratesse van inschattingsmethodieken). Welke 
waarnemingen kunnen er worden gedaan? Welke afwijking is er ten opzichte van de MRE-
accuratesse uit de literatuurstudie – meer of minder accuraat? Daarnaast zal worden gekeken of er 
een onderscheid is tussen de accuratesse van changes in vergelijking met nieuwe projecten. 
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Figuur 8. Schematische weergave vergelijking MRE’s. 

3.3.3. Stap 3: Interview experts 
De factoren die benoemd worden in de literatuur die de MRE beïnvloeden (positief en negatief) 
analyseren en beschrijven ter voorbereiding op het interview met de expert en als input gebruiken 
voor het interview met de expert. Daarnaast ter verificatie de theorie vanuit het boek ‘Corporate 
Information Strategy and Management’ raadplegen (Applegate, Soule, & Austin, 2009) als 
voorbereiding op het interview met de expert. Dit boek wordt onder andere gebruikt door de Open 
Universiteit voor het vak IT Governance. In het boek worden interne en externe factoren 
beschreven, welke de basis vormen van iedere audit binnen een organisatie. Enkele voorbeeld 
factoren: ‘IT impact map’ of ‘Local improvement'. Mijns inziens is dit een goede aanvulling op de 
reeds beschikbare kennis vanuit de literatuurstudie om de factoren te herleiden. Op basis van deze 
informatie wordt het semigestructureerde interview opgesteld en afgenomen.  

3.3.4. Stap 4: Brown Paper sessie 
Het is van essentieel belang om draagvlak te creëren als je iets wil veranderen. In dit geval gaat het 
om draagvlak creëren om het menselijk inschatten van changes te verbeteren, waarbij het begin is 
om te achterhalen wat de beïnvloedingsfactoren zijn volgens de experts. En dat de inschatter inziet 
wat hun voordeel is om beter in te kunnen schatten, zoals bijvoorbeeld een mindere tijdsdruk bij 
een te krappe inschatting of dat men betrouwbaarder is bij het afgeven van een inschatting. Om 
draagvlak te creëren zijn de experts die changes inschatten bij de casusorganisatie vrijblijvend 
uitgenodigd voor een gezamenlijke interactieve evaluatie: een Brown Paper sessie. Het doel van de 
sessie is om duidelijk te maken wat volgens de experts de beïnvloedingsfactoren zijn om rekening 
mee te houden bij het inschatten van changes. Door het proces en de activiteiten door te nemen, 
ontstaat er een gesprek en discussie waarbij iedereen zijn mening kan geven.  

Tijdens de Brown Paper sessie wordt het proces en de activiteiten van het menselijk inschatten van 
changes besproken. Gezamenlijk worden de vragen beantwoord in de context van het onderzoek: 

- Wat gaat goed? 
- Wat kan beter? 
- Moet er iets worden aangepast? 

Tijdens de discussie schrijft een individu zijn inbreng op een Post-it en plakt deze op de muur, Brown 
Paper. Hiermee wordt visueel inzicht gecreëerd in wat er speelt. Als iedereen zijn input heeft kunnen 
geven wordt er gezamenlijk een prioritering aangebracht door middel van een prioriteitenmatrix. 
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Iedere Post-it wordt besproken en gezamenlijk wordt er beslist in welke kwadrant het wordt 
geplaatst. 

 

Figuur 9. Prioriteitenmatrix van Eisenhower (Dijkstra, 2012; MFONDOUM, TCHINDJANG, Mfondoum, & Makouet). 

Voorwaarden: 
- Vrijblijvend. 
- Afgesloten ruimte. 
- Alle betrokkenen zijn gelijk aan elkaar en elke  participant dient zich veilig te voelen bij het 

uiten van zijn mening. 

3.3.5. Stap 5: Selectie beïnvloedingsfactoren  
Met de directie van de casusorganisatie worden de beïnvloedingsfactoren bepaald die worden 
meegenomen in de kwaliteitscyclus, de input:  

a) Bepalen welke factoren herleidbaar zijn in de historische data. 
b) Factoren benoemd in de literatuur. 
a) Interview expert – Welke factoren worden benoemd door de geïnterviewde als meest 

interessant om mee te nemen in de SPRINTer?  
b) Resultaat Brown Paper sessie. 

 
De factoren die herleidbaar zijn in de historische data en voorkomen in de literatuur, in het interview 
met de expert (de supportmanager die volgens de director operations meest holistische inzicht heeft 
in deze context) en in de Brown Paper sessie worden voorgelegd aan de directie5. Tijdens een sessie 
wordt vastgelegd welke als beïnvloedingsfactoren input gaan dienen voor de kwaliteitscyclus. Indien 
er geen beïnvloedingsfactoren zijn die overeenkomen in de bronnen, is de stem van de directie 
doorslaggevend.  

 
5 Requirement van de casusorganisatie om de casus te mogen gebruiken voor het onderzoek.  
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Figuur 10. Selectieproces beïnvloedingsfactoren.  

3.3.6. Stap 6: Calculatie MRE’s combinaties 
De historische data (periode 2015 t/m Q2 – 2019) van de casusorganisatie wordt gecategoriseerd in 
de combinatie beïnvloedingsfactoren. In de vorige stap is beoordeeld welke beïnvloedingsfactoren 
te onderscheiden zijn. Als voorbeeld twee beïnvloedingsfactoren: factor 1 binair en bij factor 2 zijn 
gradaties te onderscheiden: 
a) Factor 1: van toepassing of niet van toepassing. 
b) Factor 2: matig of voldoende of uitstekend. 
 
Hierdoor zijn er in dit voorbeeld een 6 aantal combinaties van beïnvloedingsfactoren mogelijk: 
• Combinatie A à Factor 1: van toepassing  + Factor 2: Matig 
• Combinatie B à Factor 1: van toepassing  + Factor 2: Voldoende 
• Combinatie C à Factor 1: van toepassing  + Factor 2: Uitstekend 
• Combinatie D à Factor 1: niet van toepassing  + Factor 2: Matig 
• Combinatie E à Factor 1: niet van toepassing  + Factor 2: Voldoende 
• Combinatie F à Factor 1: niet van toepassing  + Factor 2: Uitstekend 

 
Per combinatie wordt de gemiddelde MRE berekend (dezelfde dataset die gebruikt is voor het 
calculeren van de basis MRE). Om dit te kunnen doen, wordt iedere change ondergebracht in één 
van de combinaties, bijvoorbeeld: combinatie: A – #10, B – #15, C – #50, D – #30, E – #40 en F – #20 
schattingen. De changes worden hiervoor handmatig gelabeld. 

3.3.7. Stap 7: Analyse 
De bepaalde MRE’s worden op de volgende wijze vergeleken:  

a) De combinaties worden vergeleken met de literatuur (MRE) en inschatting expert (offerte) 
versus Facturatie van de gemiddelde combinatie. Is er een correlatie in de factoren te 
constateren? 
• Wat zegt de standaardafwijking?  
• De significantie van de data bepalen. Hoe betrouwbaar is het model? 
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b) Combinaties worden met elkaar vergeleken. Hierbij worden 2 combinaties die slechts op één 
factor van elkaar afwijken, met elkaar vergeleken. Hierdoor is het mogelijk om de relatieve 
invloed van één factor te bepalen.  

c) De significantie van de gevonden resultaten per combinatie wordt bepaald6. Per combinatie 
wordt de gemiddelde MRE geanalyseerd en wordt bekeken of dit gemiddelde een 
betrouwbare voorspellende waarde heeft. Als het resultaat een betrouwbare voorspellende 
waarde heeft, dan kan het gebruikt worden door de SPRINTer om de verwachte 
betrouwbaarheid van de inschatting aan te geven. Bijvoorbeeld op basis van de ingegeven 
inschatting door de expert en de MRE van de combinatie beïnvloedingsfactoren is naar 
verwachting deze herschikking met de kans van 95% betrouwbaar. Om te kunnen bepalen of 
de gemiddelde MRE inderdaad voorspellend kan werken, dient een statistische toets te 
worden gedaan. Het uitgangspunt is momenteel een one sample T-test (analyseren of het 
gemiddelde van een steekproef verschilt van een bepaalde waarde (Baarda, 2015; Field, 
2013). Er zijn verschillende voorwaarden aan het type test verbonden, anders is het 
resultaat niet betrouwbaar. Zoals dat de variabele gemeten dient te zijn op interval- of 
rationiveau, de variabelen dienen onafhankelijk van elkaar te zijn en als de steekproef < 30 
observaties, dan dient het normaal verdeeld te zijn (Baarda, 2015; Field, 2013).  

d) Interview en sessie experts: Wat is volgens de experts de dieperliggende oorzaak van de 
door de onderzoeker geformuleerde geconcludeerde feiten? De waaromvraag wordt 
beantwoord. 

3.3.8. Stap 8: Evaluatie 
In deze laatste stap worden de onderzoeksvragen beantwoord in hoofdstuk 5. De gegevens uit de 
analyse worden beoordeeld op basis van de bovenliggende stappen. Er wordt geëvalueerd wat de 
impact is van de beïnvloedingsfactoren op een menselijke inschatting van een change. Daarnaast 
wordt beschouwd of het mogelijk is, door rekening te houden met de beïnvloedingsfactoren, 
significant voorspellend advies te kunnen geven ten aanzien van de te verwachten MRE. De 
eventuele geconstateerde aanwezigheid van een significant voorspellende waarde kan als input 
dienen voor de in de toekomst te ontwikkelen tool, de SPRINTer genaamd. Daarnaast moet in de 
evaluatie meegenomen worden of er ruis te constateren is die als onwenselijk onnauwkeurigheid 
kan worden aangemerkt, welke hopelijk niet groter is dan het effect van de beïnvloedingsfactoren.  

3.4. Validiteit en betrouwbaarheid 

3.4.1. Validiteit 
De maatstaf voor de kwaliteit van een onderzoek is validiteit, welke te onderscheiden zijn in: 

1) Construct validiteit. 
2) Interne validiteit. 
3) Externe validiteit. 

Construct validiteit 
Het doel van construct validiteit is meet wat je beoogt te meten (Gibbert & Ruigrok, 2010; Yin, 
2009). De resultaten dienen te kloppen en dienen bruikbaar te zijn om een antwoord te geven op de 
onderzoeksvraag. Gibbert and Ruigrok (2010) geven aan dat je in je onderzoek triangulatie en 
bewijsmateriaal dient te borgen, de focus ligt hierbij op de fase waarin gegevens worden verzameld:  

 
6 De statistische toetsen zijn uitgevoerd in Excel, een verdere toelichting is opgenomen in paragraaf Error! 
Reference source not found.. 
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• Triangulatie – het combineren van meerdere bronnen in één onderzoek. In dit onderzoek is 
dat bereikt door vanuit verschillende invalshoeken het vraagstuk te benaderen: 
semigestructureerde interview, Brown Paper Sessie, literatuuronderzoek en analyse 
historische data. Daarnaast zijn er tussentijds evaluatiemomenten gepland met academici 
voor reflectie. 
 

• Bewijsmateriaal – een lezer van het onderzoek kan het proces van de initiële vraag tot en 
met de conclusie reconstrueren op basis van de informatie in het rapport. Hierdoor heeft 
men de mogelijkheid om te beoordelen of er correct en zorgvuldig is gehandeld.  

 
Interne validiteit 
Voor interne validiteit draagt een onderzoeker de zorg dat er een plausibel causaal verband is 
variabelen waarbij bepaalde condities leiden tot andere condities  (Gibbert & Ruigrok, 2010; Yin, 
2009). De interne validiteit geeft aan of hetgeen dat je beoogt, ook gemeten hebt (M. Saunders et 
al., 2016), waarbij vooral de focus ligt op de analysefase. In het onderzoek worden de uitkomsten 
vergeleken met soortgelijke onderzoeken die voort zijn gekomen uit het literatuuronderzoek. 
Tenslotte wordt voor het bereiken van triangulatie gebruik gemaakt van diverse dataverzamelingen 
zoals het semigestructureerde interview, de Brown Paper Sessie, het raadplegen van meerdere 
bronnen en analyse van historische data. Enerzijds is om niet te variabiliseren de keuze gemaakt om 
in dezelfde casus vervolgonderzoek te doen, waarbij zoveel mogelijk constant gehouden wordt van 
hetgeen dat is waargenomen in de literatuur. Anderzijds wordt de interne validiteit geborgd door de 
casusorganisatie te betrekken gedurende het onderzoek door de criteria en doelstellingen voor te 
leggen en hierover overeenstemming te bereiken. Door deze participatie kun je borgen dat het blijft 
voldoen aan de beoogde doelstellingen (theoretisch en praktisch) van de casusorganisatie. Volgens 
Yin (2009) geldt dat des te meer bronnen geraadpleegd worden, des te groter de interne validiteit. 
 
Externe validiteit  
Dit geeft aan of het resultaat van het onderzoek gegeneraliseerd kan worden naar een andere 
context (Gibbert & Ruigrok, 2010; Yin, 2009). In dit onderzoek wordt de analytische 
generaliseerbaarheid gerealiseerd door het continue toetsen van de resultaten aan het theoretisch 
kader van het onderzoek. Momenteel kan ik nog niet bepalen of de uitkomst generaliseerbaar is, dit 
zal evenals de construct en interne validiteit geëvalueerd worden tijden de evaluatie.  

3.4.2. Betrouwbaarheid 
In de thesis van de Korte (2019) staat de volgende vraagstelling betreft betrouwbaarheid 
beschreven: Hoe betrouwbaarheid is het geabstraheerde idee te generaliseren naar andere 
contexten of om minimaal het begrip van een andere ontwerpcontexten te bevorderen? Hij 
beantwoordt het als volgt: ‘een betrouwbaar meetmodel is een meetmodel dat, mits de 
omstandigheden gelijk zijn, bij herhaling leidt tot dezelfde resultaten.’ Dit wordt impliciet bevestigd 
door Gibbert and Ruigrok (2010); Yin (2009), de onderzoekers stellen dat de betrouwbaarheid van 
een onderzoek aangeeft of een andere onderzoeker met dezelfde input tot eenzelfde conclusie 
zouden kunnen komen. Thiel (2010) beschrijft in zijn boek dat betrouwbaarheid bepaald wordt door 
de nauwkeurigheid en de consistentie waarmee variabelen zijn gemeten. Om dit te borgen wordt er 
gebruik gemaakt van het case study protocol van Yin (2009). De bepaalde beïnvloedingsfactoren 
worden bijvoorbeeld door de standaardisatie bijgesteld gedurende het onderzoek, waarmee 
toevalligheden of niet systeem gerelateerde fouten worden geminimaliseerd. Voor de 
beantwoording van de onderzoeksvragen wordt gemaakt van diverse methoden van datavergaring 
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(interview, data-analyse en literatuur), zodat de analyse vanuit verschillende invalshoeken wordt 
benaderd en er is hiermee geborgd dat een conclusie niet op één op methodiek is beargumenteerd.     
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4. Resultaten 

4.1. Basis MRE 
In de dataset7 die de casusorganisatie ter beschikking heeft gesteld (periode 2015 t/m Q2-2019) zijn 
in totaal 12200 changes te onderscheiden, welke te verdelen zijn over 44 klanten. Deze changes zijn 
ingeschat door elf Expert estimators. De MRE (|actual – estimated|)/actual) is een eenheidsloos 
verhoudingsgetal (uren minus uren en gedeeld door uren) en drukt de mate van spreiding uit. De 
MRE’s van de changes hebben een range tussen -23,000 en 0,925 en de gemiddelde afwijking is 
6,81%. In de onderstaande tabel is verder ingezoomd op de ranges van de onder- en overschatting. 
 
Tabel 9. Verdeling accuratesse MRE expert estimates casusorganisatie. 

Accuratesse change Aantal Range 
Overschat 2006 -23 en <0 
Accuraat (neutraal) 884 0 
Onderschat 9310 >0 en 0,925 

 
De 2006 overschatte changes hebben een spreiding tussen -23 en <0, waarbij na >-3,000 de 
spreiding in minder grote sprongen voortgaat. In totaal zijn er 289 changes die kleiner of gelijk zijn 
dan -3,000, die in verhouding een extremere MRE-waarde hebben ten opzichte van de overige 
12063 changes, welke door het overschatten een positief effect hebben op de MRE van de 
casusorganisatie.  
 
Door het voortschrijdend inzicht is de volgorde van de gegevensanalyse aangepast door de dataset 
eerst statistisch te toetsen op verdeling, betrouwbaarheid en voorspelbaarheid, alvorens verder te 
gaan met de analyse zoals omschreven in de stappen in paragraaf 3.3.  
 
De beïnvloedingsfactoren van het onderzoek zijn in het selectieproces opgenomen in 5.Bijlage B en 
zijn in Tabel 10 weergegeven.  
 
Tabel 10. Toelichting beïnvloedingsfactoren onderzoek. 
 

Beïnvloedingsfactor Toelichting 
MRE Actual estimation De MRE van de change inschatting. 
Level Expert Individueel 

Het niveau (senior, medior of junior) van de inschatter. 
Level Development Individueel 

Het niveau van de software developer. 
Development by Expert Combinatie twee factoren 

Of de inschatter ook de software developer was van de change. 
Difference Level expert and 
Level development 

Combinatie twee factoren 
Of er een verschil is in het niveau van de inschatter en het 
niveau van de software developer. 

Expert #Changes Year Client Combinatie drie factoren 
De inschatter met het aantal changes door de tijd heen (per 
jaar) op klant niveau.  

 
7 Specificatie in Excel bijlage: Master Data Thesis N. Voets 
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4.2. Betrouwbaarheid en verdeling data  
Om de betrouwbaarheid, de verdeling van de data en of het model een goede voorspelling is te 
garanderen worden drie analyses uitgevoerd (Baarda, 2015; Field, 2013). Deze analyses helpen na te 
gaan of een regressiemodel bruikbaar. De volgende analyses zijn uitgevoerd: 

1. Descriptive statistics: analyseren hoe de data verdeeld is. 
2. Correlatie: analyseren of variabelen de betrouwbaarheid van de data beïnvloeden. 
3. Regressie: analyse van de residuen van de regressieanalyse. 

 
Met deze drie analyses wordt nagegaan of de data voldoet aan de parametrische assumpties (Field, 
2013). Deze assumpties helpen testen of de data zo verdeeld is dat een regressieanalyse het 
bruikbare instrument is. De voorwaarden zijn: lineariteit, onafhankelijkheid, normale verdeling en 
homogeniteit van de variantie. Lineariteit en homogeniteit zijn getest met een grafiek van de 
residuen, onafhankelijkheid is getest met een correlatieanalyse en aan de hand van de descriptive 
statistics, met name de scheefheid en kurtosis is getest of de data normaal verdeeld is,  
 
Descriptive statistics 
Met deze analyse wordt beoordeeld hoe de data in het model verdeeld is en of er verstoringen waar 
te nemen zijn.  

Tabel 11. Resultaat Descriptive statistics. 

 
 
De kurtosis geeft aan in welke mate er sprake is van een gepiektheid van veel waarden bij elkaar in 
een model, dit geeft een piek in een grafiek. Hoe hoger de kurtosis des te meer waarden rond het 
gemiddelde circuleren. Daarnaast geeft de skewness de mate aan waarin de grafiek van een 
normaalverdeling afwijkt in de curve. In dit model wordt aangegeven dat de MRE’s heel sterk rond 
het gemiddelde gebundeld zijn, kurtosis van 193,342 met een gemiddelde (mean) van 0,068 positief. 
De waarneming hierbij is dat veel waarden tegen het gemiddelde van 0,068 positief circuleren. De 
MRE heeft een range tussen -23 en 0,925, wat aangeeft dat er een negatieve uitschieter is. De 
skewness is negatief en deze curve is hoog en gaat iets van het midden naar negatief (links), wat 
duidt op een verstoring.  
 
Een lage kurtosis of negatieve kurtosis geeft aan dat er geen sprake is van een gepiektheid, maar 
juist veel waarden over elkaar heen verspreid, wat het plat maakt. Dit is van toepassing bij de 
individuele factoren en de combinatie van Level Expert en Level Development en Development by 
Expert. Dit komt omdat dit geen continue variabelen er zijn slechts drie keuzes: senior, medior of 
junior. Hierdoor zijn de kurtosis en skewness waarde afwijkend.  
 
De kurtosis van Development by Expert is 87,471 met een gemiddelde van 0,010 positief. De 
waarneming hierbij is dat relatief veel waarden tegen het gemiddelde van 0,010 positief circuleren 
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als de software developer gelijk is aan de expert inschatter. Er zijn twee waarden hierbij te 
onderscheiden “0” en “1”, “0” is dat de expert inschatter niet de software developer is en bij “1” dat 
de expert inschatter wel de software developer is. Ook hierbij is geen sprake van een continue 
variabele zoals bij de MRE. De skewness is 9,451 positief en deze curve is hoog en gaat iets van het 
midden naar positief (rechts), wat duidt op een verstoring. Echter wordt dit mogelijk gecorrigeerd en 
kan hierdoor verwaarloosbaar zijn door het negatieve effect op de curve door de MRE. 

De kurtosis en skewness van Expert #changes Year is normaal verdeeld, hier is geen verstoring in 
waar te nemen.  

Correlatie 
De correlatie is het lineaire verband tussen twee variabelen, positief (1) of negatief (-1) en alles 
daartussen. Hoe dichter bij 0, hoe minder er sprake is van significantie. Hoe dichter bij 1, hoe groter 
de kans van positieve significantie van de variabelen. Hoe dichter bij -1, hoe groter de kans op 
negatieve significantie van de variabelen.  

Tabel 12. Resultaat correlatie. 

 

Het doel van de correlatie analyse is om waar te nemen of er überhaupt sprake is van een significant 
verband tussen de MRE en één of meerdere van de bepaalde variabelen in de regressie (Field, 2013). 
De correlaties zijn relatief laag, op basis van de correlatie is niet te beoordelen of deze significant 
zijn. Om te beoordelen of de correlaties significant zijn is er een verificatie uitgevoerd door middel 
van een hypothese test met de P Value van Pearson (R) Calculator (Stangroom, 2020). Het resultaat 
van de calculator is dat de er significantie waar te nemen is. De calculator berekent op basis van de 
coëfficiënt (r) en count (n) de P Value (p). In de onderstaande Tabel 13 zijn de p waarden zichtbaar 
en deze zijn te matchen met de r waarden uit Tabel 12. Alle waarden onder de -0,0376 en waarden 
die groter zijn dan +0,0376 zijn voor minimaal 95% significant. De significantie regel geldt voor de 
absolute waarden. Alle waarden binnen deze grens zijn niet significant. De correlatie loopt op een 
schaal van -1 tot 1 van perfecte negatieve tot perfecte positieve correlatie. Hoe dichter bij de 0 des 
te minder kans op significante er aanwezig is.  
 
Tabel 13. P Value van Pearson, significantie correlatie (Stangroom, 2020). 

 
 
Daarnaast is de correlatie geanalyseerd tussen de voorspellende variabelen (behalve MRE) en of er 
sprake is van een onderlinge positieve correlatie die sterk is. Dit kan mogelijkerwijs een negatief 
effect hebben op de voorspellende waarde van het model (Field, 2013). Bijvoorbeeld als twee 
variabelen sterk met elkaar correleren dan vormen ze als het ware een blok, wat de 
betrouwbaarheid van de data kan beïnvloeden. Deze multicollineariteit wordt gezien als een 
verstoring van de werking van het model. Field (2013) hanteert een grenswaarde van een positieve 
correlatie van 0,8 om vast te stellen dat er sprake is van verstorende multicollineariteit. Dit is niet 
het geval in dit model.  
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Analyse van de residuen van de analyse

 
Figuur 11. Visualisatie spreiding MRE. 
 
In de bovenstaande figuur is zichtbaar dat er geen sprake is van mogelijk verstorende patronen die 
duiden op non-lineaire patronen en gebrekkige homogeniteit van variantie. De data vertoont geen 
curves en er is geen sprake van een hogere variantie in de waarden van de residuen als de geschatte 
waarden hoger worden (Field, 2013). Wat wel duidelijk is, is dat er een aantal uitschieters zijn die 
mogelijk verstorend kunnen zijn.  
 
Hercalculatie basis MRE 
Op basis van de waarnemingen in de statistische toetsen is waar te nemen dat extreme negatieve 
MRE-waarden een verstoring veroorzaken in het voorlopige regressiemodel. Deze verstoring in de 
negatieve MRE-waarden kan verminderd worden door de waarde te transformeren (vervangen of 
verwijderen). Voor de positieve MRE-waarden is dit niet van toepassing, deze liggen binnen de 
standaarddeviatie (afwijking tot het gemiddelde). In de statistiek is Winsorizing een methodiek die 
wordt toegepast om extreme waarden in de statistische gegevens te transformeren om het effect 
van de uitbijters te verminderen (Hastings, Mosteller, Tukey, & Winsor, 1947). In dit onderzoek is de 
keuze gemaakt om uitbijters te vervangen die kleiner zijn dan: het gemiddelde (mean) – 3 * 
standaardafwijking (sd) zijn vervangen met deze waarden. De formule betreft:  
 

Winsorizing value = r(mean) – 3 * r(sd) 
 
De MRE’s die lager of gelijk zijn aan -3,680 zijn vervangen door deze waarden, in totaal betroffen het 
137 records in de ontvangen data. In Figuur 12 is een lijndiagram ter visualisatie van de verdeling 
weergegeven. 
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Figuur 12. Frequentieverdeling MRE-changes.  

Door het Winsorizing van de data is een hercalculatie noodzakelijk om op de gemiddelde MRE te 
projecteren. De MRE’s hebben door het Winsorizing een range tussen -3,680 en 0,925 en het 
gemiddelde is 11,40%. 

4.2.1. Regressie 
Regressie is een lijn tussen twee punten X en Y waarbij Y wordt voorspeld op basis van X. Tussen de 
punten wordt een lijn getrokken en de regressie coëfficiënt doet een uitspraak over een helling van 
deze lijn. Regressie geeft aan in welke mate het model in staat is om een goede voorspelling te zijn 
van Y met X.  

Tabel 14. Resultaat Winsorizing Descriptive statistics. 
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Tabel 15. Resultaat regressie. 

 
In Figuur 13 gevisualiseerd de spreiding van de residuals van de regressieanalyse na de Winsorizing. 

 

Figuur 13. Spreiding residuals na Winsorizing.  

De regressie bestaat uit drie onderdelen: 
1. R Square: vaststellen wat de schatting is, de bepalingscoëfficiënt. Als de bepalingscoëfficiënt 

dicht bij 1 zit is het een perfecte voorspelling en hoe dichter bij 0 des te minder goed.  
2. ANOVA: test om aan te tonen in welke mate het model overeenkomt met de werkelijkheid. 

Dit wordt uitgedrukt met een F-toets. Als de F-waarde (F) hoger is dan 2 dan is er sprake van 
een significante waarde (significance F). 

3. Effect: de individuele effecten van de variabelen op MRE als afhankelijke variabele. 
 
R Square 
Variantie in MRE, de afwijking van het gemiddelde van MRE, wordt voor 3,82% (R Square) voorspeld 
met de factoren die opgenomen zijn in het model. Er is weinig verschil in de data die in het model 
zijn geschat en hoe de werkelijke data is, wat erop duidt dat deze overeenkomstig zijn. De lijn die 
door de punten kan worden getrokken is wel plat en er is weinig verband aan te tonen tussen de 
factoren.  

Het model bepaalt de variantie in de MRE, wat door de 3,82% als laag is waar te nemen. Het model 
is goed schatbaar en betrouwbaar. Echter wordt de MRE op accuratesse door andere 
beïnvloedingsfactoren dan zijn opgenomen in het onderzoek sterk beïnvloed. Van de 
beïnvloedingsfactoren die zijn meegenomen in het onderzoek, heeft de het Level Development het 
grootste effect om de MRE van het inschatten van changes zo dicht mogelijk naar 0 te krijgen, wat 
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een zo accuraat mogelijke inschatting uitdrukt. In tweede instantie wordt het effect bepaald door de 
Level Expert. De software developer heeft een grotere invloed, mogelijkerwijs omdat de expert 
invloed kan uitoefenen op het behalen van de inschatting. Het heeft geen invloed op de MRE als er 
een verschil is tussen Level Expert en Level Developer. Ervaring is wel significant maar heeft een 
marginaal effect om de MRE zo dicht mogelijk bij 0 te krijgen.  

ANOVA 
De ANOVA meet de overeenkomst tussen de werkelijke gegevens en het regressie model dat Excel in 
dit geval heeft gebouwd. In het model is de F 96,893 en de significatie p<0,01. Waar te nemen is dat 
er sprake is van een goede fit tussen het model en de werkelijke data.  
 
Effect 
De individuele effecten van elk van de variabelen op de MRE als afhankelijk variabelen wordt hier 
voorspeld. De coëfficiënt (B) is het individuele effect van een variabele op de MRE. Door de analyse 
zijn Standard Error, t Stat en p-value gecalculeerd om te bepalen wat het verschil is met 0. De t Stat 
vertaalt dit naar significantie, dat wordt uitgedrukt in p-value, welke aangeeft of er sprake is van 
significantie (grenswaarde 0,05 en 0,01). Bijvoorbeeld als de waarde > 0,01 dan is de 99,9% 
betrouwbaarheid en de coëfficiënt geeft aan wat het effect is. 
 
Level Expert 
Bij Level Expert is de coëfficiënt -0,081 en t Stat is -4,74. De p-value voor Level Expert is 2,E-06 (en is 
daarmee kleiner dan de grenswaarde van 0,01). Er is hierbij sprake van een significant negatief effect 
op de MRE. Als seniors een change inschatten dan is er sprake van een significant verlagend 
(negatief) effect op de MRE.  
 
Level Development 
De coëfficiënt -0,173 en t Stat is -14,435. De p-value is 7,E-47 (< grenswaarde). Er is hierbij sprake 
van een significant negatief effect op de MRE. De ervaring van een software developer heeft een 
significant verlagend effect op de MRE.  
 
Development by Expert 
De coëfficiënt -0,038 en t Stat is -0,585. De p-value 0,558 (> grenswaarde). Als de change ontwikkeld 
wordt door de expert inschatter heeft dat geen significant effect op de MRE. 
 
Difference Level expert and Level Development 
De coëfficiënt -0,004 en t Stat is -0,259. De p-value 0,795 (> grenswaarde). De ervaring van een 
expert inschatter en het level van de software developer heeft geen significant effect op de MRE. 
 
Expert #Changes Year Client 
De coëfficiënt 0,0002 en t Stat is 10,185. Het inschatten van de expert per klant gedurende de tijd is 
significant, p-value betreft 2,E-24 (< grenswaarde), maar het effect is klein. In deze totale dataset 
doet ervaring gedurende de tijd bij een klant er minimaal toe, maar er is wel een positief verband.  

4.2.2. Analyseren bewegingen 
De waarneming in de voorgaande analyses is dat het model goed werkt alleen dat de verklarende 
waarde van het model laag is. De variantie van MRE wordt door het model zeer beperkt verklaard 
door het model. Een mogelijke verklaring hierbij is dat er een positieve en een negatieve beweging is 
die beide naar 0 proberen te werken. Om dit nader te bestuderen zijn voor de negatieve (MRE < “0”) 
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en positieve (MRE > “0”) waarde individueel de bewegingen nader onderzocht, de neutrale MRE’s 
zijn hierbij uitgesloten (MRE = “0”).  

4.2.2.1. Negatieve MRE 
In de onderstaande tabel staat weergegeven wat de verdeling van de variabelen in het model is bij 
een negatieve MRE.  

Tabel 16. Resultaat Descriptive statistics negatief. 

 

Tabel 17. Resultaat regressie negatief. 

 

R Square 
De variantie in de negatieve MRE’s is voor 3,75% (R Square) voorspeld met de factoren die 
opgenomen zijn in het model. Er is als alleen van de negatieve MRE’s geanalyseerd dat er weinig 
verschil is in de data die in het model zijn geschat en hoe de werkelijke data is. Er is minimale daling 
ten opzichte van het analyseren van alle MRE’s in verhouding tot de gehele dataset. De lijn die door 
de punten kan worden getrokken is plat en er blijft weinig verband aan te tonen tussen de factoren.  
 
ANOVA 
In het model is de F 15,596 en de significatie F is 4,E-15. Waar te nemen is dat het een goed model is 
en dat verdeling van de geschatte waarden sterk overeenkomt met de werkelijke waarden. 
Vergeleken met het oorspronkelijke model is de F-waarde gedaald, maar de score zit nog ver boven 
de grenswaarde (p<0,01). 
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Effect 
Het effect blijft voor de factoren hetzelfde, echter werkt het nu verlagend voor de MRE door van 
negatief naar 0 te werken, en beoordelend vanuit dit perspectief hebben de factoren dan een 
significant verlagend effect op de MRE.  
 
In Figuur 14 gevisualiseerd de spreiding van de residuals van de “negatieve” regressieanalyse.

  

Figuur 14. Spreiding negatieve residuals.  

In de bovenstaande figuur is zichtbaar dat er geen sprake is van mogelijk verstorende patronen die 
duiden op non-lineaire patronen en gebrekkige homogeniteit van variantie. De data vertoont geen 
curves en er is geen sprake van een hogere variantie in de waarde van de residuen als de geschatte 
waarden hoger worden (Field, 2013).  
 
Er zijn vier variabelen die een significant effect hebben op de MRE. Level expert heeft een verlagend 
effect op de negatieve MRE, (B= -0,1673; p<0,05). Hoe hoger het niveau van de inschatter, des te 
lager is de negatieve MRE. Ook Level development heeft een significant verlagend effect op de 
negatieve MRE (B= -0,2374; p<0,01). Als een expert ook de software developer is, zorgt dat voor een 
grotere negatieve MRE (B=0,469; p<0,05). Tenslotte heeft ervaring van een inschatter bij een klant 
gedurende de tijd een significant effect op MRE. Het effect is zeer klein vergeleken met de overige 
effecten (B=0,0004; p<0,01).  
 
In Figuur 15 is de spreiding van de negatieve MRE’s gevisualiseerd in een paretoverdeling. 

De paretoverdeling visualiseert de relatieve MRE-frequentie gesorteerd (Pareto et al., 2013). De 
Italiaanse econoom Pareto et al. (2013) omschreef in 1906 in zijn paper "Cours d'économie 
politique" de theorie om de relatieve frequentie (cumulatief) van defecten inzichtelijk te maken, 
waardoor een overzicht ontstaat met de aandachtspunten met de hoogste prioritering (frequentie). 
Met als doel om inzicht te krijgen wat het effect is (volgordelijk) als een defect wordt verholpen ter 
optimalisatie, dat is in dit geval niet van toepassing. De paretoverdeling wordt hier toegepast om te 
visualiseren hoe de curve stijgt met de frequentieverdeling en de MRE bin.  
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 Figuur 15. Resultaat Paretoverdeling negatieve MRE.  

De Paretoverdeling laat zien dat de lijn redelijk snel stijgt, de curve buigt negatief (links), wat 
overeenkomt met het resultaat van de skewness van de negatieve MRE’s -1,071.   

4.2.2.2. Positieve MRE 
Tabel 18. Resultaat Descriptive statistics positief. 

 
 
Tabel 19. Resultaat regressie positief. 
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R Square 
De variantie in de positieve MRE’s is voor 0,62% (R Square) voorspelt met de factoren die 
opgenomen zijn in het model. Vergeleken met het complete model en het model met de negatieve 
MRE is de verklarende waarde van dit model zeer beperkt. 
 
ANOVA 
In het model is de F 11,584 en de significatie F is 3,E-15. Waar te nemen is dat het een goed model is 
dat een vergelijkbare verdeling van de waarnemingen in het model met de werkelijke waarnemingen 
weergeeft.  
 
Effect 
Het effect blijft voor de factoren hetzelfde, echter werkt het nu verlagend voor de MRE door van 
positief naar 0 te werken, en beoordelend vanuit dit perspectief hebben de factoren dan een 
significant verlagend effect op de MRE.  
 
Er zijn twee variabelen die een significant effect hebben op MRE in dit model. Level Development 
heeft een verlagend effect op de negatieve MRE, (B= -0,011; p<0,02). Hoe hoger het niveau van de 
software developer, des te lager is de positieve MRE. En als een expert ook de software developer is, 
dan zorgt dat voor een kleinere positieve MRE (B=-0,198; p<0,01). Echter hebben beide factoren 
hebben een zeer klein significant effect op de MRE.  

  

Figuur 16. Spreiding positieve residuals. 

In de bovenstaande figuur is zichtbaar dat er geen sprake is van mogelijk verstorende patronen die 
duiden op non-lineaire patronen en gebrekkige homogeniteit van variantie. De data vertoont geen 
curves en er geen sprake van een hogere variantie in de waarde van de residuen als de geschatte 
waarden hoger worden (Field, 2013). Er is sprake van een afwijkend cluster waarvan de inhoudelijke 
schatting veel lager ligt dan de overige waarnemingen. De meest waarnemingen zijn geclusterd rond 
de waarde MRE. De afwijkingen met de werkelijk waarden liggen in de bandbreedte -0,40 tot 0,6. 
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Figuur 17. Resultaat Paretoverdeling negatieve MRE.  

De clustering in Figuur 17 wordt ook duidelijk in de bovenstaande Paretoverdeling. De 
waarnemingen zijn gebundeld rond een aan beperkt aantal waarnemingen, met een skewness van 
0,712 waarmee de curve naar positief buigt (rechts).  

4.3. Vergelijking MRE’s 
De MRE van de casusorganisatie wijkt over de changes heen gemiddeld 11,40% af. Figuur 18 een 
visualisatie met de gegevens die bekend zijn over de MRE-resultaten vanuit de literatuur en van de 
casusorganisatie. 

 

Figuur 18. Gegevens MRE’s literatuur en casusorganisatie.  

Expert Estimate Clemmons versus Boroujen versus Casusorganisatie 
Het onderzoek van Clemmons geeft aan dat het gemiddelde bij Expert Estimate 18,33% afwijkt op de 
accuraatheid van inschatten, het onderzoek van Boroujen 12,40% en het onderzoek bij de 
casusorganisatie is het 11,40%. Op basis van alleen deze waarneming is te concluderen dat de 
casusorganisatie de meest accurate inschatting heeft bij Expert Estimate.  
 
Echter zijn er substantiële verschillen die benoemd dienen te worden waardoor deze conclusie 
mogelijkerwijs niet valide is. De onderzoeken van Clemmons en Boroujen betreffen inschattingen 
van projecten en de casusorganisatie betreft het inschatten van changes. Daarnaast is het volume 
aan inschattingen dat bekend is onevenredig aan elkaar. Clemmons 6 projecten, Boroujen 15 
projecten en de casusorganisatie 12200 ingeschatte changes. In Tabel 20 het aantal items dat is 
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ingeschat per onderzoek onderverdeeld in overschat, neutraal en onderschat. Vervolgens is op basis 
hiervan in percentage de verhouding weergegeven.  
 
Tabel 20. Verhouding resultaten inschattingen.  

 
Door deze verhouding te analyseren is te concluderen dat het percentage overschatten bij 
Clemmons en de casusorganisatie nagenoeg overeenkomt, het onderzoek van Boroujen is ± 4,5% 
hoger. Neutraal komt alleen voor bij de casusorganisatie en is 7,25%. De laatste waarneming is het 
onderschatten. Hierbij is het percentage van de casusorganisatie met 76,31% het laagst, gevolgd 
door 80% van het onderzoek van Boroujen en uit het onderzoek van Clemmons blijkt dat 83,33% 
wordt onderschat.  

4.3.1. MRE’s casusorganisatie 
Bij de casusorganisatie is berekend wat de gemiddelde MRE’s is van individuele of combinaties van 
de beïnvloedingsfactoren.  

4.3.1.1. Individueel 
Tabel 21. MRE expert level estimation. 

 
Level MRE8 

Expert level estimation 
Junior -  
Medior 17,98% 
Senior 9,82% 

 
Door het resultaat te beoordelen is te concluderen dat alleen mediors en seniors inschattingen 
maken voor changes. De gemiddelde MRE van een senior heeft een positieve (onderschatting) 
afwijking in de accuratesse van 9,82% en een medior heeft een gemiddelde afwijking van 17,98%. 
Een senior is accurater met het inschatten van changes dan een medior.  
 
Tabel 22. MRE development level expert. 

 
Level MRE 

Development level Expert 
Junior 32,40% 
Medior 9,34% 
Senior -2,59% 

 
Als een senior de software development van een change uitvoert is deze het meest accuraat met 
een gemiddelde MRE van -2,59% (overschat). Dit wordt gevolgd door de uitvoering van een medior, 

 
8 Juniors zijn uitgesloten, deze schatten geen changes in. 
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deze heeft een gemiddelde MRE van 9,34% (onderschat). En als de uitvoering van de change wordt 
uitgevoerd door een Junior is de afwijking op de accuratesse 32,40% onderschat.  
 
Tabel 23. MRE development by estimation Expert. 

 
Level MRE 

Development by estimation Expert 
YES -4,14% 

NO 11,57% 
 
Indien de Expert de change heeft ingeschat en deze zelf ook gaat ontwikkelen is er sprake van een 
gemiddelde MRE van -4,14% en als de software development voor de change door een ander wordt 
uitgevoerd dan is er een afwijking op de accuratesse van 11,57% onderschat. Concluderend hieraan 
is als de inschatter en uitvoerder dezelfde persoon zijn, dan is het accurater en is er gemiddeld 
gezien sprake van overschatting.  

4.3.1.2. Combinatie 
Tabel 24. MRE development level Expert & Expert level estimation 

  Expert level estimation9 

  Medior Senior 

Development level Expert 
Junior 34,18% 31,98% 

Medior 15,72% 7,75% 
Senior 8,19% -5,06% 

 
Het meest accuraat is als een senior expert een inschatting maakt voor een senior software 
developer, de accuratesse MRE is dan -5,06% overschat. Als een medior expert een inschatting 
maakt voor een senior software developer, dan is de accuratesse 8,19% onderschat. De grootste 
afwijking in de accuratesse is als een medior een inschatting maakt voor een junior software 
developer (34,18% onderschat). Eenzelfde afwijking is zichtbaar als een senior inschat voor een 
junior (31,98% onderschat). In beide gevallen is de afwijking in de accuratesse >30% en is een 
aanzienlijke afwijking op het geheel. Beoordelend op de gemiddelde MRE (11,40%) en dat 
reflecterend op het bovenstaande resultaat komt de inschatting van een medior voor een senior 
software developer het dichtst bij de gemiddelde MRE, de afwijking op dit gemiddelde is 3,21%.  
 
Tabel 25. MRE expert #Changes Year Client (o=medior; 1=Senior) 

 
 

9 Junior is uitgesloten, deze schatten geen changes in.  

2015 2016 2017 2018 2019
Row Labels Count Average Count Average Count Average Count Average Count Average

0,00 697 0,32518995 474 0,277542873 405 0,327546877 333 0,01991659 454 -0,160106126
EMID#0004 204 0,384902481 22 0,252490609 57 0,292978546
EMID#0040 493 0,300481316 452 0,278762231 405 0,327546877 333 0,01991659 397 -0,225158586

1,00 4150 0,196926159 1884 0,033497531 1351 0,098094498 1466 -0,061343273 986 0,043237946
EMID#0008 1 0,111111111
EMID#0012 91 0,338037898
EMID#0022 185 0,175564692 183 0,317357336 92 0,142438202 9 -0,591732862
EMID#0024 61 0,206478316 184 0,327144911 214 -0,343791512 48 -1,110190941
EMID#0026 789 0,097532493 157 -0,143290163 287 0,123435518 164 0,296616575 254 0,312396743
EMID#0033 1744 0,167805507 1018 -0,034398502 261 0,025338025 369 -0,088273753 226 0,016408091
EMID#0046 3 0,645833333 141 0,312393551
EMID#0071 401 0,2155349 299 0,133599007 174 -0,280142285 116 -0,346114354 188 -0,070329741
EMID#0085 1155 0,30182939 225 0,214213368 259 0,073446525 420 -0,086062992 119 -0,107111226

Grand Total 4847 0,215370529 2358 0,082554991 1756 0,151014893 1799 -0,046301842 1440 -0,020871921
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Door de jaren heen is er als de gemiddelde MRE beoordeeld wordt een trend te zien dat de 
accuratesse toeneemt. In 2015 was de gemiddelde MRE 21,54% onderschat en op basis van Q1-2 
van 2019 een MRE van -2,08% overschat. 

 
Figuur 19. Gemiddelde MRE-expert per jaar.  

Door de gemiddelde MRE per jaar per expert te visualiseren in een lijngrafiek zijn twee patronen 
zichtbaar; één patroon met experts die visueel gecontroleerd beweegt richting “0” en een grotere 
groep die fluctueert en vervolgens daalt ten opzichte van het geheel ver onder “0” en dus meer 
overschat. Het zijn twee opmerkelijke patronen en ik heb gepoogd om hier een antwoord op te 
vinden door in te zoomen wat het verschil is tussen de patronen. Een mogelijke verklaring is dat er 
een verschil is in het Expert Level.  

 
Figuur 20. Gemiddelde MRE medior en senior expert.  

Door het verschil in level te analyseren zijn de experts op level gebundeld en kan ook geconcludeerd 
worden dat de experts in level niet evenredig zijn verdeeld, negen experts zijn senior en 2 medior. 
Een andere constatering is dat er inconstante variabelen zijn om de vergelijking te kunnen doen 
(niveau expert, klanten, aantal changes, frequentie in jaar), het is een fluctuerend geheel, alleen op 
basis van de individu is het mogelijk om een verdere analyse te doen. Het heeft echter naast de 
statistische toetsen geen relevantie voor dit onderzoek om dit te vergelijken. Hierdoor is door de 
onderzoeker alleen het resultaat vanuit de statistische toets met het verloop van de MRE op 
klantniveau meegenomen in de resultaten van dit onderzoek.  
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5. Conclusie, discussie, aanbevelingen en reflectie 

5.1. Conclusie 
De conclusie van het onderzoek op beoordeling van de dataset in het complete model van de MRE’s 
(positieve, negatieve en neutrale) is dat de beïnvloedingsfactoren die inzichtelijk zijn, voor 3,82% 
invloed hebben op de voorspellende waarde van de accuratesse van het menselijk inschatten van 
changes. Het is onbekend wat de overige 96,18% is die invloed heeft op deze accuratesse en met de 
beschikbare gegevens is het niet mogelijk om hier een valide uitspraak over te doen. Hier kan de 
organisatie vervolgonderzoek naar doen, de aanbevelingen worden toegelicht in paragraaf 5.3.  
 
Conclusie complete model 
In het complete model is te concluderen dat alleen een senior of medior inschattingen maakt. Als 
een senior een inschatting maakt, is de MRE accurater (MRE dichter bij 0). Hierdoor is vast te stellen 
dat mediors slechter inschatten, ze zitten verder van 0 af. Met andere woorden: in dit model is 
zichtbaar hoe ervarener een software developer is des te lager de MRE.  
 
Het laatste significante verlagende effect ten aanzien van de accuratesse van de inschatting, is dat 
de ervaring van de expert inschatter op klantniveau gedurende de tijd verbetert. Deze 
beïnvloedingsfactor heeft relatie tot de ervaring van expert en is een goede voorspeller van een 
accurate inschatting van een change. Op klantniveau verbetert de accuratesse gedurende de tijd, 
maar over het complete model beoordelend is te concluderen dat meer inschatten en meer 
ervaring, niet hebben geleid tot een accuratere inschatting. Het leidt juist tot een grotere afstand tot 
0 in de MRE. Generiek over de gemiddelde MRE’s is waar te nemen dat na verloop van tijd de MRE 
steeds dichter bij “0” komt. Tot en met 2017 is er sprake van gemiddeld gezien onderschatten en in 
2018 tot en met Q2 2019 is er sprake van overschatten. 
 
Het heeft geen significant effect op de MRE als de inschatter van een change ook de software 
developer van die change is of als er een verschil is tussen het niveau van de inschatter en de 
software developer. Hoewel het model aangeeft dat er geen significant effect is op het gehele model 
bij Difference Level Expert and Level Development, is waar te nemen in de MRE dat er sprake is van 
een verbeterde accuratesse met -4,14%, wanneer dit een senior betreft is dit -5,06%. Dit is een 
toevoeging op het resultaat van de onderzoeken van Hemming et al. (2018); Kirkebøen (2009); 
Sengupta et al. (2008). In deze onderzoeken wordt aangegeven dat er geen verband is tussen de 
senioriteit en de juistheid van inschattingen. Over het geheel gezien is dit gelijk aan de constatering 
uit de statistische toetsen bij de casusorganisatie. Bij het beoordelen van de MRE is echter ook waar 
te nemen dat als de expert inschatter en de Level Development dezelfde persoon betreft en senior 
zijn, is er een accuratere inschatting negatief (overschat) te concluderen. Daarnaast naarmate de 
ervaring minder is in één of beide factoren, dat er een grotere afwijking te constateren is in de 
accuratesse van de inschatting. Echter, de overige variabelen hebben een dusdanige impact dat 
hierdoor het effect significantie vervalt. 
 
Conclusie positieve en negatieve model 
Uit de resultaten valt op dat er een verschil is in het model van de negatieve en positieve MRE. 
Vergeleken met het complete model en het model met de negatieve MRE is de verklarende waarde 
van de beïnvloedingsfactoren in het model van de positieve MRE met 0,62% op de accuratesse van 
het menselijk inschatten van changes zeer beperkt en bijna verwaarloosbaar te noemen.  
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Door in te zoomen op de variabelen in de bewegingen, zijn afwijkende beïnvloedingsfactoren te 
benoemen die invloed hebben op hun accuratesse. Hoewel de mate van beïnvloeding afwijkend is, 
zijn de volgende twee beïnvloedingsfactoren overeenkomstig: 1) Level development; 2) Expert 
inschatter is de software developer. Beide factoren hebben een significant verlagend effect op de 
MRE. Voor de negatieve MRE’s is ook te concluderen dat Level Expert en de ervaring in inschatten bij 
een klant, in de tijd een positief effect hebben op de accuratesse van het inschatten van changes. 
Met andere woorden hoe meer ervaring met de klant, des te beter men inschat en hoe ervarener de 
software developer des te realistischer de inschatting is. Het effect is in beide gevallen echter 
minimaal. 
 
De laatste waarneming gaat over de clustering van data die zichtbaar wordt door de bewegingen te 
splitsen voor positieve en negatieve MRE. Voor beide stromingen is er geen sprake van verstorende 
patronen die duiden op non-lineaire patronen en gebrekkige homogeniteit van variantie. Bij de 
positieve MRE’s is er sprake van een klein afwijkend cluster dat dichter bij 0 ligt (de inhoudelijke 
schatting ligt veel lager dan de overige waarnemingen) en is de inschatting hierdoor accurater.  
 
Conclusie vergelijken MRE’s 
Als we de MRE van de casusorganisatie vergelijken met de MRE’s uit de literatuur (Boroujen (2014); 
Clemmons (2006)) is, ondanks het feit dat er een verschil is in de datasets, te concluderen dat de 
Expert inschatting van de casusorganisatie het meest accuraat is met 11,40%. Het verschil tussen de 
casusorganisatie en het resultaat van 12,40% uit het onderzoek van Boroujen (2014) is het kleinst en 
ten opzichte van 18,33% uit het onderzoek Clemmons (2006) het grootst. Anderzijds is ook te 
verklaren dat de gegevens van casusorganisatie in lijn zijn met de literatuur en op basis hiervan een 
waardige toevoeging zijn op de relevantie van het onderzoek.  
 
Beantwoording onderzoeksvraag 
De missie van het onderzoek is om een nauwkeurigere inschatting af te geven voor changes door 
rekening te houden met beïnvloedingsfactoren die invloed hebben op de accuratesse van deze 
inschatting door middel van het beantwoorden van de onderzoeksvraag: 

Hoe kunnen IT-partners voldoende accurate en betrouwbare menselijke inschattingen verkrijgen ten 
aanzien van ontwikkeluren en doorlooptijd van changes, in de context van het leveren van IT-services? 

Concluderend aan het bovenstaande, kan ik met dit onderzoek 3,82% van de beïnvloedingsfactoren 
die bekend zijn in de dataset van de casusorganisatie verklaren die impact hebben op de accuratesse 
van het menselijk inschatten van changes. Meest bepalend bij de casusorganisatie is de senioriteit 
van de Expert inschatter en de senioriteit van de software developer, hoe ervarener de expert des te 
lager de MRE. Organisaties kunnen de accuratesse van menselijke inschattingen dus verbeteren door 
inschattingen vaker te laten uitvoeren door een senior expert. Daarnaast is het raadzaam om de 
mogelijkheid toch ook te geven aan mediors en juniors om zich verder te laten excelleren tot een 
hoger niveau, dit is ook in het voordeel van de continuïteit op langere termijn. De senioriteit van de 
developer heeft een groter effect op accuratesse van de inschatting ondanks het feit dat er zo weinig 
wordt verklaard.  
 
Daarnaast is het minimale effect inzichtelijk geworden dat des te meer ervaring een expert met de 
klant heeft, des te beter men inschat na verloop van tijd. Hier zouden IT-partners mogelijk gebruik 
van kunnen maken door IT-medewerkers langdurig ervaring op te kunnen laten doen bij dezelfde 
klanten.  
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Er is fijnmaziger inzicht gekregen in de verschillen in niveaus van de Expert en Developer en hoe 
deze in relatie tot elkaar en tot de klant staan. Hoewel er effecten zijn gebleken, zijn deze minimaal 
van aard. Daardoor is vervolgonderzoek wenselijk om enerzijds de onbekende beïnvloedingsfactoren 
te verklaren, en anderzijds meer ondersteuning te vinden voor de gevonden minimale effecten.  

5.2. Discussie 
 
In dit onderzoek wordt de analytische generaliseerbaarheid gerealiseerd door het continue toetsen 
van de resultaten aan het theoretisch kader van het onderzoek. Er is triangulatie toegepast door 
meerdere bronnen te combineren en het bewijsmateriaal is beschikbaar gesteld zodat het 
onderzoek kan worden gereconstrueerd. Daarnaast worden plausibele causale verbanden 
aangetoond waarbij factoren worden gecombineerd wat leidt tot combinatie-factoren in de 
analyses, welke indien mogelijk zijn vergeleken met de literatuur.  
 
Van onderschatten naar overschatten 
In de conclusie is beschreven dat de experts na verloop van tijd de neiging hebben om van initieel 
onderschatten door te slaan naar overschatten. Mogelijk zou dat kunnen komen doordat de experts 
leren vanuit hun eerdere onderschattingen (overoptimisme), maar dat zij wellicht zijn 
doorgeschoten naar overschatten (overpessimisme). Het is echter op basis van de beschikbare data 
en de beïnvloedingsfactoren van dit onderzoek niet te beoordelen wat hier de oorzaak van is. 

Overschatten als een senior inschatter ook developer is  
Als een senior zowel degene is die inschat als uitvoert, volgt de conclusie dat er een neiging bestaat 
tot overschatten. Mogelijk ziet een senior meer “beren op de weg” waardoor hij aan de voorzichtige 
kant gaat zitten met zijn inschattingen. Het is echter op basis van de beschikbare data en de 
beïnvloedingsfactoren van dit onderzoek niet te beoordelen wat hier de oorzaak van is. 
 
Inschatten projecten versus changes 
In de conclusie is beschreven dat de gemiddelde MRE binnen de casusorganisatie lager is dan de 
MRE van eerdere onderzoeken van Boroujen (2014); Clemmons (2006). Het is echter mogelijk dat de 
projecten die gebruikt zijn in deze onderzoeken geen changes betreffen, dit is niet op te maken uit 
de data. Omdat changes vaker een compactere omvang hebben dan een nieuwbouwproject, zou dit 
impact kunnen hebben op de accuratesse. Voor mensen is het makkelijker om zaken met een 
compacte scoop te beoordelen dan die met een grote. Naarmate een project in ontwikkeling is 
wordt deze steeds nauwkeuriger (McConnell, 1996). Deze waarneming wordt ook expliciet bevestigd 
door de PSD en ASD-methodiek met elkaar te vergelijken. Waarbij in de PSD-methodiek (Clancy, 
1995; Fowler & Highsmith, 2001) het geheel wordt inschat en bij de ASD-methodiek wordt de 
inschatting gemaakt in stukjes (iteraties) (Hoda et al., 2017), hetgeen nauwkeuriger is. Uit de 
eerdere onderzoeken is niet op te maken of het hier gaat over changes op een bestaand project of 
een nieuwbouwproject. En daardoor moeten we voorzichtig zijn om deze MRE zonder nadere 
beschouwing met elkaar te vergelijken. 
 
Menselijke brein 
In de literatuur wordt benoemd dat mensen slecht zijn in schatten door de cognitieve 
beschikbaarheid van het menselijke brein (Rabbitt, 2019; Sully, 1881). Het is afhankelijk van wanneer 
iets vergelijkbaars in de tijd is voorgekomen en als een mens niet kan vergelijken, zorgt dit voor een 
extra complicatie en dan is de kans groter dat er een afwijking (positief of negatief) is in de schatting 
(Cohn, 2005; Lederer & Prasad, 1992; Rabbitt, 2019; Sully, 1881; Taleb, 2007). In het geval van de 
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casusorganisatie hadden alle expert inschatters kennis van de klant en de softwareoplossing waar 
een inschatting voor gemaakt diende te worden. Uit de eerdere onderzoeken is niet op te maken of 
dit hier ook op van toepassing is,  en dit is ook een aandachtspunt waardoor we voorzichtig moeten 
zijn om deze MRE’s zonder nadere beschouwing met elkaar te vergelijken. Daarnaast is een extra 
aandachtpunt dat volgens Dijksterhuis (2011), in het geval van een complexe kwestie, wat veelal van 
toepassing is in softwareoplossingen, het beter is om het te laten bezinken en na enkele dagen een 
beslissing te nemen. De vraag is dan ook, is het beter om een change te laten bezinken alvorens een 
inschatting te maken? Uit eerdere onderzoeken is niet op te maken of dit wordt toegepast noch of 
het eventueel realistisch zou zijn.  
 
Uitbijters verwijderd 
Extreme negatieve MRE-waarde (uitbijters) veroorzaakten een verstoring in het voorlopige 
regressiemodel. Deze verstoring is verminderd met de Winsorizing (Hastings et al., 1947) methodiek 
door de negatieve MRE-waarde < -3,680 te vervangen voor deze maximale Winsorizing waarde.  
 
Het resultaat op de gemiddelde MRE is dat deze van 6,81% naar 11,40% is gestegen. Dit is een 
grotere afwijking ten opzichte van de accuratesse, echter vermindert de correctie het positieve 
effect van het overschatten op de MRE, wat na uitvoering meer overeenkomt met de literatuur en 
de dataset “normaler” verdeelt door de residuals te analyseren.   
 
Bias 
Er is een bias van “unobserved variables”, variabelen die niet in de dataset zitten en deze bepalen 
voor een groot deel de resultaten. Bijvoorbeeld een bijstelling van hogerhand om de factuurwaarde 
op te drijven die ervoor zorgt dat de MRE minder accuraat is. Daarnaast is het niet mogelijk om te 
corrigeren voor leereffecten met het opdoen van het inschatten van changes (kwaliteitscyclus), ook 
is het niet mogelijk om te corrigeren in bundeling van bedrijven om het leereffect mee te rekenen in 
jaren. Hiermee bedoel ik dat als een expert inschat wordt hij na verloop van tijd überhaupt 
accurater, daarnaast na gelang de expert ervaring heeft bij een klant zal de accuratesse van deze 
MRE toenemen. En er is geen inzicht in wat de initiële inschatting was van de expert voor een 
mogelijke correctie voor uitgifte van een offerte. Al deze variabelen spelen mogelijk een rol om de 
significantie te kunnen bepalen, welke ik normaliter zou meenemen in de regressie. De regressie 
stelt als voorwaarden dat gegevens onafhankelijk van elkaar zijn. In dit geval zijn de changes niet 
onafhankelijk van elkaar, er is geen random sample getrokken, de data zijn gegeven feiten.  

5.3. Aanbevelingen 
 
Op basis van de het resultaat van mijn onderzoek is mijn constatering dat het onderwerp 
accuratesse en betrouwbaarheid van menselijk inschatten nog meer verdieping nodig heeft en 
aanleiding geeft tot een fundamentele discussie. Bij aanvang van het onderzoek was het startpunt 
om onderzoek te doen naar de betrouwbaarheid van menselijk inschatten en hoe kan dit worden 
verbeterd (toelichting in paragraaf 1.2). In de wetenschap wordt in de algemene zin inzicht gegeven 
in hoe mensen inschatten. Maar de conclusie na dit onderzoek is dat het grootste deel van het werk 
om dit inzicht te krijgen, in hoe de betrouwbaarheid van menselijk inschatten kan worden verbeterd, 
nog moet gebeuren. Hiervoor zijn meerdere iteraties van verschillende onderzoeken voor nodig. Dit 
onderzoek formuleert een basisbegrip wat als maatstaf kan dienen om het inzicht in de 
betrouwbaarheid van het menselijk inschatten en hoe dit te verbeteren verder te ontwikkelen.  
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Op basis van dit onderzoek en door het op een afstand te aanschouwen, zijn er twee typen 
aanbevelingen geformuleerd: 1). Voor de praktijk en 2). Voor verder onderzoek. In ‘voor de praktijk’ 
zijn de aanbevelingen specifiek geënt op de casusorganisatie. ‘Voor verder onderzoek’ is gericht op 
de wetenschap, waarbij het doel is om een bijdrage aan die wetenschap te leveren.  
 
Voor de praktijk 
In de sessies met Experts is de bijsturing vanuit het managementteam naar voren gekomen. Dit 
heeft impact op het vertrouwen van de Expert en op het resultaat van de MRE. Hoewel de keuze 
mogelijkerwijs vanuit commercieel perspectief doelbewust is om een opdracht te krijgen, wat ook 
een waarneming is vanuit de literatuur (Usman et al., 2015), is het goed voor het vertrouwen om 
samen in gesprek te gaan waarom een bijsturing op een inschatting wordt doorgevoerd. Vanuit 
commercieel belang kan het je wens zijn om strategisch te over- of onderschatten, maar zonder 
communicatie kan het als een verrassing komen en kan het impact hebben op de relatie met de 
Expert. Daarnaast is het wenselijk om beide inschattingen (initiële en offerte) te registreren om 
bewustwording te creëren en wat de impact is op de MRE. Het resultaat van de initiële en offerte 
inschatting te vergelijken met de werkelijkheid kan mogelijk vanuit beide perspectieven herziend 
inzicht geven, je creëert een leereffect voor de Experts en zal de positief MRE beïnvloeden.  
 
Daarnaast is her raadzaam te beoordelen of de expert inschatter de ruimte heeft om een change te 
laten bezinken alvorens deze in te schatten. Indien dit niet van toepassing is, beveel ik aan te 
beoordelen wat de mogelijkheden zijn om dit in de procedure op te nemen en te analyseren wat het 
effect van een bezinking is: positief, neutraal of negatief. 
 
Uit de sessies is eveneens gebleken dat, als er een aanvulling/wijziging is in een change, er geen 
herziende inschatting wordt gemaakt met offerte die geaccordeerd wordt door de klant. Men 
verwerkt veelal de aanvulling/wijziging onder dezelfde inschatting. Het is dus mogelijk dat door deze 
werkwijze, de uitvoering accurater is dan wat nu uit de resultaten blijkt. Mijn advies is om voor 
iedere aanvulling een nieuwe change aan te maken of om de inschatting van de change te wijziging 
op basis van de nieuwe kennis. Echter is de voorkeur vanuit mijn perspectief om een nieuwe change 
aan te maken, zo kan eenvoudiger inzichtelijk gemaakt worden richting de klant wat de impact is van 
een aanvulling/wijziging.  
 
De laatste aanbeveling voor de casusorganisatie is om iedere change te evalueren, dit om inzicht te 
krijgen in de factoren die de accuratesse van het menselijk inschatten van changes beïnvloeden. Er 
zijn nu te veel variabelen onbekend om de beïnvloedingsfactoren op de accuratesse te verklaren. Dit 
heeft ook als gevolg dat op basis van de beschikbare gegevens het geen toegevoegde waarde heeft 
om te starten met de bouw van de SPRINTer alvorens er meer inzicht is in het onbekende. Het gaat 
met de huidige kennis niet het gewenste leereffect geven. Er is te weinig input om een valide 
calculator te kunnen bouwen welke een accurate adviesinschatting geeft.  
 
 Voor verder onderzoek 
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat experts na verloop van tijd de neiging hebben om van 
initieel onderschatten door te slaan naar overschatten. Daarnaast is zichtbaar geworden bij de 
casusorganisatie dat een senior expert vaak voorzichter is en daarom ruimer schat als de persoon 
ook de uitvoerder is van de change. Op basis van dit onderzoek is niet beoordelen wat de oorzaak 
hiervan is, noch of dit generaliseerbaar is naar andere casussen. Het advies hierbij is om te 
onderzoeken wat de oorzaak is en of dit fenomeen waarneembaar en herhaalbaar is in andere 
casusorganisaties. De herhaalbaarheid is overigens van toepassing op het gehele onderzoek en niet 
alleen op de constatering gaat over onderschatten en overschatten. Is het onderzoek herhaalbaar in 
een andere casus of zijn hier substantiële afwijkingen waardoor het alleen als individuele casus te 
beoordelen is? 
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De herhaalbaarheid van het onderzoek heeft ook een andere functie. Om een valide uitspraak te 
kunnen doen over de betrouwbaarheid van menselijk inschatten van changes, is het noodzakelijk om 
een casusorganisatie te volgen in de tijd door herhaaldelijk de accuratesse te meten. Door de 
accuratesse met elkaar te vergelijken is het mogelijk om te constateren of de betrouwbaarheid is 
toegenomen, gelijk is gebleven of is afgenomen. Betrouwbaarheid is minder prominent aan bod 
gekomen, doordat de gelegenheid er niet is om te analyseren over een langere periode om 
vervolgens te vergelijken en iets te zeggen over een tijdafhankelijke grootheid. Hiervoor is een 
langdurig onderzoek nodig, door meerdere malen de accuratesse te meet (puntmetingen) om 
vervolgens een uitspraak te kunnen doen wat het effect is op de betrouwbaarheid van het menselijk 
inschatten in uren van changes. Het advies hierbij is om iets over de betrouwbaarheid te kunnen 
zeggen door herhaaldelijk door de tijd heen de accuratesse te meten binnen een casusorganisatie. Ik 
raad aan om te beoordelen of het onderzoek parallel toepasbaar is binnen verschillende 
casusorganisaties. 
 
Daarnaast adviseer ik om de dataset verder te analyseren. Er is nu geen rekening gehouden met 
leer- en tijdeffecten. Er is behoefte aan vervolgonderzoek met een complexer regressiemodel waar 
de leer- en tijdeffecten worden meegenomen. Dit is erkent in de bias van deze dataset als 
“unobserved variables” en deze bias kan verminderd worden door de leer- en tijdeffecten mee te 
nemen. Hiervoor is het wenselijk om de data te verrijken met elementen die momenteel niet 
worden geregistreerd. Het belangrijkste element hierin is om de initiële inschatting, dus de 
inschatting van de Expert zonder commerciële bijstelling, op te slaan. Na een bepaalde periode 
kunnen dezelfde analyses opnieuw worden uitgevoerd met een MRE van de initiële inschatting ten 
opzichte van de werkelijkheid en de MRE van de offerte ten opzichte van de werkelijkheid. Het is 
met de huidige kennis onbekend wat de impact van de bijstelling is. Echter, om ook realistisch te 
zijn, dit zal niet de 96,18% aan onbekende beïnvloedingsfactoren verklaren.  
 
Er zijn bij de bovenstaande aanbeveling twee extra aandachtpunten te benoemen aangaande de 
data: 1). Afwijkende residuals en 2). Uitbijters. Er is geconstateerd dat een kleine groep aan residuals 
in een afwijkend cluster zitten. In Excel is het niet mogelijk om terug te traceren welke MRE bij de 
residual hoort. Mijn advies is om de data over te zetten in een specialistische tool, zoals SPSS, om dit 
wel traceerbaar te maken. Het vergroot de kans om te analyseren en te beoordelen wat de oorzaak 
is van het afwijkende cluster. Het andere aandachtspunt dat ik benoem zijn de uitbijters. In het 
onderzoek heb ik de keuze gemaakt om de uitbijters te transformeren om het effect te verminderen. 
Het gevolg is ook dat de gemiddelde afwijking op de MRE hierdoor is toegenomen. Mijn advies 
aangaande de uitbijters is om het individueel nader te analyseren en te beoordelen wat de oorzaak 
en consequentie hiervan is. Hebben deze tot extra complicaties geleid in welke vorm dan ook? Moet 
een organisatie bang zijn voor deze uitbijters of normaliseert het juist het gemiddelde? In dit geval 
heeft het een negatief effect op de MRE en hoe vertekenend is dit geweest op het werkelijke 
succes?  
 
Om de onbekende beïnvloedingsfactoren te verklaren, is mijn advies om een vervolgonderzoek uit te 
voeren naar de beïnvloedingsfactoren die in de literatuur (Tabel 6) worden benoemd. Deze 
aanbeveling is tweeledig. Enerzijds de onafhankelijkheid onderzoeken en anderzijds hoe de 
beïnvloedingsfactoren te operationaliseren zijn. Betreft de onafhankelijkheid van de 
beïnvloedingsfactoren, hierbij dient te worden nagedacht over wat de onafhankelijke factoren van 
elkaar zijn. De huidige indeling zorgt voor verstoringen voor een onderzoeker, er zijn factoren die 
niet onafhankelijk van elkaar zijn. De onderlinge relaties die zichtbaar zijn tussen de factoren 
verstoren de analyses, wat geen wenselijk uitganspunt is. Er is verder onderzoek wenselijk om te 
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beoordelen welke factoren echt onafhankelijk zijn van elkaar en/of hoe ze onafhankelijk gemaakt 
kunnen worden. Een mogelijk gevolg is dat reeds gepubliceerde onderzoeken of een deel hiervan 
onbruikbaar worden.  Als de ontbrekende factorenonafhankelijk gemaakte zijn vervolgens 
onderzoeken hoe deze factoren geoperationaliseerd kunnen worden ter verrijking van de dataset. 
Dit is de tweede aanbeveling aangaande dit onderwerp. Hierna kunnen ze worden meegenomen in 
de evaluatie om de accuratesse van het inschatten van changes te meten en dit geeft inzicht in wat 
te verbeteren is. 
 
De laatste aanbeveling van mijn onderzoek heeft betrekking op het type uit te voeren 
softwareoplossing. Er is een verschil tussen nieuwbouwprojecten en changes in 
softwareoplossingen. Zoals eerder benoemd in dit onderzoek gooit een moderne organisatie zelden 
alles weg en begint dan ook minder snel geheel opnieuw met een geheel nieuwe softwareoplossing. 
Organisaties streven meer naar het ‘continue lijndenken‘ dan van project naar project als een soort 
‘groene weide situatie’. Door interne en externe factoren is er altijd behoefte om onderhoud te 
plegen of wijzigingen door te voeren in IT-systemen om in de behoefte van de bedrijfsprocessen te 
kunnen ondersteunen. Ongeacht de interne of externe reden is het een aanzienlijke investering voor 
een organisatie om een nieuwe softwareoplossing te implementeren. De investering kan uitgedrukt 
worden in financiële middelen maar ook in impact voor een organisatie. Hierdoor zijn organisaties 
zeer terughoudend om softwareoplossingen als geheel uit te faseren en te vervangen voor een 
nieuwe softwareoplossing en kiest men voor changes in de huidige softwareoplossing. Het is voor de 
onderzoeker onduidelijk of dit expliciet is meegenomen in de verschillende publicaties. Mijn advies is 
hierbij dat er meer onderzoek nodig is dat zich specifiek focust op change trajecten in de IT. Door 
deze nadere beschouwing, wordt inzicht gecreëerd en kan er zuiver worden vergeleken wat de 
overeenkomstige en afwijkende beïnvloedingsfactoren op de betrouwbaarheid zijn ten opzichte van 
bijvoorbeeld nieuwbouwprojecten en hoe deze te verbeteren.  

5.4. Reflectie 
Gedurende ieder onderzoek worden er keuzes gemaakt welke leiden tot bepaalde waarnemingen. 
Op basis van deze waarnemingen worden aanbevelingen geformuleerd. Het is gegaan zoals het is 
gegaan, de onderzoeker heeft ook allerlei keuzes gemaakt gedurende het onderzoek (bewust en 
onbewust), waarbij veelal verschillende mogelijkheden beschikbaar waren. De onderzoeker heeft 
geen twijfels over de uitvoering van het onderzoek. Echter de onderzoeker wil benoemen hoe 
kwetsbaar, maar ook hoe krachtig een keuze kan zijn. Het is een feit dat iedere keuze die wordt 
gemaakt een basis heeft en consequenties als gevolg heeft. Dit is overeenkomstig met het menselijk 
inschatten en eigenlijk met alles wat een persoon in het leven onderneemt. De kern is het 
onderbouwen van een gemaakte keuze om deze te kunnen rechtvaardigen. Er is bij een 
weloverwogen transparante beargumenteerde formulering geen goed of fout, het is slechts een 
gevolg van. Dit gevolg kan soms niet zijn waar je vooraf op had gehoopt, echter het blijft een 
uitkomst die je moet accepteren.  
 
De reflectie vormt een moment van bezinning waarbij de onderzoeker het proces en de gemaakte 
keuzes rondom dit onderzoek evalueert. Hierbij worden de volgende vragen gesteld: wat ging er 
goed en wat kon beter? De reflectie is opgesplitst in twee onderdelen: 1) reflectie op de 
literatuurstudie en 2) reflectie op het geheel, het empirische onderzoek.  

5.4.1. Reflectie literatuuronderzoek 
De start van het onderzoek was gericht op de betrouwbaarheid van het menselijke inschatten. Hier 
is volgens de onderzoeker grondig onderzoek naar gedaan. De onderzoeker heeft veel literatuur 
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gelezen (publicaties, boeken, tijdschriften), gesprekken gevoerd en documentaires bekeken voor 
kennisverrijking. De overdaad aan informatie geeft veel triggers voor verdere beschouwing en de 
onderzoeker vindt al deze informatie erg interessant en raakt hierdoor geïntrigeerd. Zie het als een 
spons, maar er komt ook een moment dat deze spons verzadigd is met water en niets meer 
opneemt. Eén van de leerpunten van de onderzoeker is daarom ook om tussentijds onderdelen uit 
te schrijven om zo te voorkomen te ver verdiept te raken in het onderwerp, waardoor het lastig is 
om het overzicht te bewaren. Hierbij is een tweede leerpunt dat het goed is om tussentijds feedback 
te vragen door contact te hebben met de begeleiding en medestudenten. Dit geeft ondersteuning, 
motivatie en dwingt tot overzicht. De onderzoeker heeft hier te weinig gebruik van gemaakt door in 
de eigen cocon te blijven zitten. De onderzoeker is tevreden over het uiteindelijke resultaat, maar 
binnen het werkproces is ruimte voor verbetering.  
 
In de literatuur worden verschillende beïnvloedingsfactoren benoemd die invloed hebben op de 
accuratesse en betrouwbaarheid van het menselijke inschatten, welke zijn opgenomen in dit 
onderzoek. Terugkijkend hiernaar, ook op basis van de conclusies, bevindt het onderzoek naar 
beïnvloedingsfactoren zich in een niche van de wetenschap. Er is weinig over bekend en er is nog 
geen onderzoek uitgevoerd hoe de beïnvloedingsfactoren onafhankelijk gemaakt kunnen worden ter 
voorbereiding op operationalisering. Om de onafhankelijkheid van beïnvloedingsfactoren ten 
opzichte van elkaar te bepalen had de onderzoeker de keuze kunnen maken om te onderzoeken hoe 
onafhankelijk de in de beschikbare literatuur gevonden beïnvloedingsfactoren zijn, alvorens door te 
gaan met het empirische onderzoek. Terugkijkend zou het een interessante aanvulling zijn geweest 
om dit nader te beschouwen, maar gezien de beschikbare tijd was het ook niet realistisch om dit op 
te nemen als extra stap in het onderzoek.   
 
De gevonden literatuur in de literatuurstudie had betrekking op projecten en niet op changes. De 
onderzoeker had de keuze kunnen maken om te focussen op projecten en niet op changes, 
aangezien de in de literatuur beschreven onderzoeken ook focussen op projecten (al is dit een 
veronderstelling). Dit is een beargumenteerbare bewuste keuze van de onderzoeker gezien de 
kennis met betrekking op de ontwikkelingen in de markt, waarin nieuwbouw een steeds minder 
belangrijke rol speelt. Daarnaast wordt er in de literatuur geen duidelijk onderscheid gemaakt in het 
type uit te voeren IT-service (nieuwbouwprojecten, changes, etc.). Het is mogelijk dat de ene 
organisatie iets een change noemt, wat een andere organisatie een project noemt. En wellicht is er 
in sommige organisaties helemaal geen onderscheid tussen change en project. Het is daarom 
mogelijk om de vraag te stellen: is onderscheid noodzakelijk of is het beter om het te beschouwen 
als geheel? De onderzoeker is hier erg benieuwd naar en gaat zich mogelijk hier verder in verdiepen. 

5.4.2. Reflectie empirische onderzoek 
Reflecterend op het empirische onderzoek zijn een aantal reflectiepunten die de onderzoeker nader 
wil toelichten. Hieronder de nadere beschouwing van deze reflectiepunten: 
 
Pandemie 
Sinds begin dit jaar is er sprake van een wereldwijde pandemie, COVID-19, die impact heeft op de 
wereldgezondheid en de daarbij behorende bewegingsvrijheid van de wereldbevolking. Gezien het 
feit dat de personen die gewenst zijn om input te leveren aan het onderzoek tot deze 
wereldbevolking behoren (inclusief de onderzoeker zelf), is dit een beperking geweest op het 
onderzoek. Door de beperkende omstandigheden waren menselijke bronnen niet of nauwelijks 
beschikbaar om te bevragen. De menselijke bronnen zijn daarom veelal benaderd via online tools 
zoals videogesprekken en per e-mail, in plaats van een persoonlijk gesprek. Hierdoor was het voor 
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de onderzoeker soms moeilijker om te beoordelen of mensen een gewenst of oprecht antwoord 
gaven, omdat lichaamstaal moeilijker te observeren was.  
 
Techniek uitvoering statistische toetsen 
De gebruikte techniek voor de statische toetsen in dit onderzoek is Excel. Het is niet de meest voor 
hand liggende techniek, de voorkeur van de onderzoeker was om SPSS te gebruiken. Op verzoek van 
de casusorganisatie is de data echter verwerkt in Excel, zodat het direct geïmporteerd kan worden in 
hun tooling voor verdere analyse en ontwikkeling. De onderzoeker heeft zich aan dit verzoek 
geconformeerd, maar de keuze voor Excel werd gaandeweg een praktische beperking om 
geoptimaliseerd statistiek te bedrijven. Excel is geen gespecialiseerd statistiek programma waardoor 
statistische analyse veel bewerkelijker is dan als gebruik gemaakt zou worden van gespecialiseerde 
statistiek software zoals IBM SPSS.  
 
Doelstelling 
Om een uitspraak te kunnen doen over de betrouwbaarheid van menselijk inschatten, is het 
noodzakelijk om herhaaldelijk de accuratesse te meten. Tot ver in het onderzoek dacht de 
onderzoeker dat het realistisch was om herhaaldelijk de accuratesse te meten om zo ook een 
uitspraak te kunnen doen over de betrouwbaarheid in de tijd. Eerlijkheidshalve, kwam het besef pas 
nadat inzichtelijk werd dat de beïnvloedingsfactoren niet onafhankelijk van elkaar zijn en dat de 
inzichtelijke beïnvloedingsfactoren erg weinig invloed hadden op de accuratesse. De onderzoeker 
vond het in eerste instantie een teleurstelling. Na wat afstand te hebben genomen, is deze 
teleurstelling verkleind doordat de onderzoeker beseft dat ook het vinden van een minimale invloed 
van beïnvloedingsfactoren op de accuratesse, een waardevolle toevoeging is aan de wetenschap. 
Het toont namelijk aan dat de invloed van (combinaties van) beïnvloedingsfactoren op de 
accuratesse een zeer complex geheel is, waar nog weinig over bekend is en waar een nog 
diepgaander vervolgonderzoek voor nodig is.   
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Bijlage 

Bijlage A. Uitvoering zoektermen voor literatuurstudie 
In Tabel 26 t/m Tabel 28 de resultaten op basis van de zoektermen met de zoekstrings in Google 
Scholar (uitgesloten patenten en citaten):  

- (Effort) AND (Estimation) AND (Agile) AND (Software development) AND (Human) 
 
Daarnaast is de literatuur die is aangedragen door de Open Universiteit en/of door de medestudent 
opgenomen in de tabel. De literatuur die in het theoretisch kader is gebruikt is Bold gemarkeerd.  
 
Tabel 26. Resultaat en beoordeling literatuur. 

Legenda herkomst literatuur 
GS Resultaat uit Google Scholar 
GP Geciteerde publicatie 
OU  Aangedragen door Open Universiteit 
M  Aangedragen door medestudent 
EB Eigen bibliotheek 
SB Sneeuwbalmethode 

 

Tabel 27. Resultaat zoekstring 1 

Zoekstring: (Effort) AND (Estimation) AND (Agile) AND (Software 
development) AND (Human) 

Waardering 

#  Referentie Herkomst #1 #2 #3 #4 Optie 
1 Moharreri, K., Sapre, A. V., Ramanathan, J., & 

Ramnath, R. (2016, June). Cost-effective 
supervised learning models for software effort 
estimation in agile environments. In 2016 IEEE 
40th Annual Computer Software and Applications 
Conference (COMPSAC) (Vol. 2, pp. 135-140). IEEE. 

GS 1 1 1 1 Ja 

2 Hoda, R., Salleh, N., Grundy, J., & Tee, H. M. 
(2017). Systematic literature reviews in agile 
software development: A tertiary 
study. Information and Software Technology, 85, 
60-70. 

GS 1 1 0 1 Ja 

3 Malgonde, O., & Chari, K. (2019). An ensemble-
based model for predicting agile software 
development effort. Empirical Software 
Engineering, 24(2), 1017-1055. 

GS 1 1 1 1 Ja 

4 Owais, M., & Ramakishore, R. (2016, August). 
Effort, duration and cost estimation in agile 
software development. In 2016 Ninth 
International Conference on Contemporary 
Computing (IC3) (pp. 1-5). IEEE. 

GS 1 1 1 1 Ja 

5 Vera, T., Ochoa, S. F., & Perovich, D. 
(2019). Understanding the Software Development 
Effort Estimation in Chilean Small Companies. 
Technical Report TR/DCC-2019-1, Comp. Science 
Dept., University of Chile. 

GS 1 1 1 1 Ja 
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6 Khanh, N. T., Daengdej, J., & Arifin, H. H. (2017, 
February). Human stories: a new written technique 
in agile software requirements. In Proceedings of 
the 6th International Conference on Software and 
Computer Applications (pp. 15-22). 

GS 0 - - - Nee 

7 Saini, A., Ahuja, L., & Khatri, S. K. (2018, August). 
Effort Estimation of Agile Development using Fuzzy 
Logic. In 2018 7th International Conference on 
Reliability, Infocom Technologies and Optimization 
(Trends and Future Directions)(ICRITO) (pp. 779-
783). IEEE. 

GS 0 - - - Nee 

8 Vera, T., Ochoa, S. F., & Perovich, D. 
(2018). Understanding the Software Development 
Effort Estimation in Chilean Small Enterprises. 
TR_DCC-20180320-001. 

GS 1 1 1 1 Ja10 

9 Miguel, M. A., Araujo, M. A. P., David, J. M. N., & 
Braga, R. (2016, May). A framework to support 
effort estimation on software maintenance and 
evolution activities. In Proceedings of the XII 
Brazilian Symposium on Information Systems on 
Brazilian Symposium on Information Systems: 
Information Systems in the Cloud Computing Era-
Volume 1 (pp. 232-239). 
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10 Ghane, K. (2017, June). Quantitative planning and 
risk management of Agile Software Development. 
In 2017 IEEE Technology & Engineering 
Management Conference (TEMSCON) (pp. 109-
112). IEEE. 

GS 0 - - - Nee 

11 Ionescu, V. S., Demian, H., & Czibula, I. G. (2017). 
Natural language processing and machine learning 
methods for software development effort 
estimation. Studies in Informatics and 
Control, 26(2), 219-228. 

GS 0 - - - Nee 

12 Perkusich, M., e Silva, L. C., Costa, A., Ramos, F., 
Saraiva, R., Freire, A., ... & Almeida, H. (2020). 
Intelligent software engineering in the context of 
agile software development: A systematic 
literature review. Information and Software 
Technology, 119, 106241. 
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13 Dam, H. K. (2018). Empowering Software 
Engineering with Artificial Intelligence. In Service 
Research and Innovation (pp. 22-32). Springer, 
Cham. 
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14 Vyas, M., Bohra, A., Lamba, D. C., & Vyas, A. 
(2018). A review on software cost and effort 
estimation techniques for agile development 
process. International Journal of Recent Research 
Aspects, 5(1). 

GS 1 1 1 0 Ja 

 
10 Uitgesloten van het onderzoek, artikel is overeenkomstig met resultaat 5 met een latere publicatiedatum. 
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15 Dantas, E., Perkusich, M., Dilorenzo, E., Santos, D. 
F., Almeida, H., & Perkusich, A. (2018). Effort 
Estimation in Agile Software Development: an 
Updated Review. International Journal of Software 
Engineering and Knowledge 
Engineering, 28(11n12), 1811-1831. 

GS 0 - - - Nee 

16 Lenarduzzi, V., Lunesu, M. I., Marchesi, M., & 
Tonelli, R. (2018, May). Blockchain applications for 
Agile methodologies. In Proceedings of the 19th 
International Conference on Agile Software 
Development: Companion (pp. 1-3). 

GS 0 - - - Nee 

17 Singh, M., Chauhan, N., & Popli, R. (2019). A 
Review on Quantitative Task Allocation in Agile 
Software Development. Available at SSRN 
3351645. 

GS 1 1 1 1 Ja 

18 Ahmed, Z., Mansor, Z., & Ahmad, K. (2017). An 
analysis of knowledge management challenges in 
agile global software development. Journal of 
Telecommunication, Electronic and Computer 
Engineering (JTEC), 9(3-4), 63-66. 

GS 0 - - - Nee 

19 Tanveer, B., Guzmán, L., & Engel, U. M. (2017). 
Effort estimation in agile software development: 
Case study and improvement framework. Journal of 
Software: Evolution and Process, 29(11), e1862. 

GS 0 - - - Nee 

20 Kurniadi, D., Mulyani, A., Septiana, Y., & Aulawi, H. 
(2018, November). Estimated software 
measurement base on use case for online 
admission system. In IOP Conference Series: 
Materials Science and Engineering (Vol. 434, No. 1, 
p. 012062). IOP Publishing. 

GS 0 - - - Nee 

21 Fávero, E. M. D. B., Pereira, R., Pimentel, A. R., & 
Casanova, D. (2018). Analogy-based Effort 
Estimation: A Systematic Mapping of 
Literature. INFOCOMP Journal of Computer 
Science, 17(2), 07-22. 

GS 0 - - - Nee 

22 Bilgaiyan, S., Sagnika, S., Mishra, S., & Das, M. 
(2017). A Systematic Review on Software Cost 
Estimation in Agile Software Development. Journal 
of Engineering Science & Technology Review, 10(4). 

GS 0 - - - Nee 

23 Tanveer, B. (2017, June). Guidelines for utilizing 
change impact analysis when estimating effort in 
agile software development. In Proceedings of the 
21st International Conference on Evaluation and 
Assessment in Software Engineering (pp. 252-
257). 

GS 1 1 1 1 Ja 

24 Munialo, S. W., & Muketha, G. M. (2016). A 
review of agile software effort estimation 
methods. 

GS 1 1 1 1 Ja 

25 Kaur, A., & Kaur, K. (2018). Effort Estimation in 
Traditional and Agile Mobile Application 
Development & Testing. Indonesian Journal of 

GS 0 - - - Nee 
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Electrical Engineering and Computer Science, 12(3), 
1265-1272. 

 
Tabel 28. Resultaat overige zoekopdrachten en publicaties (alleen gebruikte literatuur opgenomen in tabel). 

Overige Waardering 
#  Referentie Herkomst #1 #2 #3 #4 Optie 
1 Hanea, A. M., Burgman, M., & Hemming, V. 

(2017). IDEA for Uncertainty Quantification. 
International Series in Operations Research & 
Management Science, 95–117. doi:10.1007/978-3-
319-65052-4_5  

M 1 1 1 1 Ja 

2 Hemming, V., Burgman, M. A., Hanea, A. M., 
McBride, M. F., & Wintle, B. C. (2018). A practical 
guide to structured expert elicitation using the 
IDEA protocol. Methods in Ecology and 
Evolution, 9(1), 169-180. 

M 1 1 1 1 Ja 

3 McConnell, S. (1996). Rapid development: taming 
wild software schedules. Pearson Education. 

EB 1 1 1 1 Ja 

4 Kahneman, D. (2011). Thinking, Fast and Slow. 
Great Britain: Farrar, Straus and Giroux. 

EB 1 1 1 1 Ja 

5 Kahneman, D., & Tversky, A. (1972). Subjective 
probability: A judgment of representativeness. 
Cognitive Psychology, 3(3), 430–
454. doi:10.1016/0010-0285(72)90016-3  

GS 1 1 1 1 Ja 

6 Rabbitt, P. (2019). The aging mind: an owner's 
manual. Routledge. 

EB 1 1 1 1 Ja 

7 Sully, J. (1881). Illusions of 
introspection. Mind, 6(21), 1-18. 

SB 1 1 0 0 Ja 

8 Dijksterhuis, A. P. (2011). Het slimme onbewuste. 
Prometheus. 

EB 1 1 0 0 Ja 

9 Descartes, R. (2017). Discours de la Methode (New 
ed). United States: Createspace Independent 
Publishing Platform. 

EB 1 1 0 0 Ja 

10 Freud, S. (2015). Civilization and its discontents. 
Broadview Press. 

EB 1 1 0 0 Ja 

11 Moløkken-Østvold, K., Jørgensen, M., Tanilkan, S. 
S., Gallis, H., Lien, A. C., & Hove, S. W. (2004, 
September). A survey on software estimation in 
the Norwegian industry. In 10th International 
Symposium on Software Metrics, 2004. 
Proceedings. (pp. 208-219). IEEE. 

SB 1 1 1 1 Ja 

12 Khatri, S. K., Malhotra, S., & Johri, P. (2016, 
September). Use case point estimation technique 
in software development. In 2016 5th 
international conference on reliability, infocom 
technologies and optimization (trends and future 
directions)(ICRITO) (pp. 123-128). IEEE. 

SB 1 1 1 1 Ja 

13 Cohn, M. (2005). Agile Estimating and 
Planning (1ste editie). Massachusetts: Pearson 
Education (Us). 

SB 1 1 1 1 Ja 
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14 Usman, M., Mendes, E., Weidt, F., & Britto, R. 
(2014, September). Effort estimation in agile 
software development: a systematic literature 
review. In Proceedings of the 10th international 
conference on predictive models in software 
engineering (pp. 82-91). 

SB 1 1 1 1 Ja 

15 Britto, Ricardo, Emilia Mendes, and Jürgen 
Börstler. "An empirical investigation on effort 
estimation in agile global software development." 
In 2015 IEEE 10th international conference on 
global software engineering, pp. 38-45. IEEE, 
2015. 

SB 1 1 1 1 Ja 

16 Coding Sans. (z.d.). Geraadpleegd op 20 januari 
2020, van 
https://codingsans.com/uploads/landing/State-
of-Software-Development-2019-final2.pdf 

SB     Ja 

17 Coding Sans. (z.d.-a). Geraadpleegd op 20 januari 
2020, van 
https://codingsans.com/uploads/landing/State-
of-Software-Development-2018-final.pdf 

SB     Ja 

18 Boroujen, I. (2014). A case study research on 
software cost estimation using experts’ estimates, 
wideband delphi, and planning poker 
technique. International Journal of Software 
Engineering and its applications, 8(11), 173-182. 

SB 1 1 1 1 Ja 

19 Clancy, T. (1995). The standish group 
report. Chaos report. 

SB     Ja 

20 Usman, M., Mendes, E., & Börstler, J. (2015, April). 
Effort estimation in agile software development: a 
survey on the state of the practice. In Proceedings 
of the 19th international conference on Evaluation 
and Assessment in Software Engineering (pp. 1-
10). 

SB 1 1 1 1 Ja 

21 Khatri, S. K., Malhotra, S., & Johri, P. (2016, 
September). Use case point estimation technique 
in software development. In 2016 5th 
international conference on reliability, infocom 
technologies and optimization (trends and future 
directions)(ICRITO) (pp. 123-128). IEEE. 

SB 1 1 1 1 Ja 

22 Clemmons, R. K. (2006). Project estimation with 
use case points. The Journal of Defense Software 
Engineering, 19(2), 18-22. 

SB 1 1 1 1 Ja 

23 Lederer, A. L., & Prasad, J. (1992). Nine 
management guidelines for better cost 
estimating. Communications of the ACM, 35(2), 
51-59. 

SB 1 1 1 1 Ja 

24 Hemming, V. (2019). Who to trust? Assessing and 
improving expert judgement in ecological 
domains (Doctoral dissertation). 

M 1 1 1 1 Ja 

25 Wright, A. J., Dolman, S. J., Jasny, M., Parsons, E. 
C. M., Schiedek, D., & Young, S. B. (2013). Myth 

SB 1 1 1 1 Ja 
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and momentum: a critique of environmental 
impact assessments. 

26 Laurance, W., & Salt, D. (2018, 6 
december). OPINION: Environmental impact 
assessments aren’t protecting the environment. 
Geraadpleegd op 29 januari 2020, van 
https://ensia.com/voices/environmental-impact-
assessment/ 

SB 1 1 1 1 Ja 

27 Horadam, A. F. (1961). A Generalized Fibonacci 
Sequence. The American Mathematical Monthly, 
68(5), 455–
459. doi:10.1080/00029890.1961.11989696 

SB 1 1 1 1 Ja 

28 Bhalerao, S., & Ingle, M. (2009). Incorporating 
Vital Factors in Agile Estimation through 
Algorithmic Method. IJCSA, 6(1), 85-97. 

SB 1 1 1 1 Ja 

29 van Solingen, R., & van Lanen, R. (2015). Scrum 
voor managers (1ste editie). Den Haag: Academic 
Service. 

EB 1 1 0 0 Ja 

30 Barry, B. (1981). Software engineering 
economics. New York, 197 

SB 1 1 0 1 Ja 

31 Grimstad, S., Jorgensen, M., & Molokken-Ostvold, 
K. (2005, September). The clients' impact on effort 
estimation accuracy in software development 
projects. In 11th IEEE International Software 
Metrics Symposium (METRICS'05) (pp. 10-pp). 
IEEE. 

SB 1 1 1 1 Ja 
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Bijlage B. Selectieproces beïnvloedingsfactoren 
 
De beïnvloedingsfactoren zijn voortgekomen uit het interview, de Brown Paper Sessie in combinatie 
met de factoren die benoemd worden in de literatuur. Volgens is bekeken welke 
beïnvloedingsfactoren te onderscheiden zijn in de dataset. Dit is voorgelegd aan de directie om de 
uiteindelijke beïnvloedingsfactoren van het onderzoek te selecteren.   
 
In deze bijlage het transcript van het interview (paragraaf B.1), het resultaat van de Brown Paper 
Sessie (paragraaf 5.B.2) en het resultaat van de sessie met de directie (paragraaf 5.B.4). De factoren 
die benoemd worden in de literatuur (paragraaf 2.2.3) en welke te onderscheiden zijn in de dataset 
(paragraaf 5.B.3) worden in het overzicht voor de directie meegenomen voor de selectiefase.  

B.1. Interview expert 
 
Geïnterviewde                Support Manager (SM) 
Interviewer  Nicole Voets (NV) 
Datum & Tijd  Maandag 25 mei 2020 om 10:00 uur 
Locatie   Microsoft Teams call 
 
 
NV: Hartelijk dank voor de tijd die je neemt voor dit interview. Zoals je weet is het interview bedoeld 
voor als input van mijn onderzoek voor mijn afstudeerscriptie van de master Business Process 
Management & IT.  
 
Het onderzoek is erop gericht om te achterhalen hoe accuraat de inschatting van changes zijn en wie 
deze inschatter is. Is het belangrijk om accuraat een inschatting af te geven, mocht dit van 
toepassing zijn voor wie is het belangrijk? Zijn er factoren die de accuratesse beïnvloeden, zowel 
positief als negatief?  
 
Maar om het geheel te overzien wil ik graag inzicht krijgen in het proces binnen de afdeling, van een 
aanvraag voor een changes tot en met het opleveren en factureren richting de klant. Hier heb ik 
enkele vragen over geformuleerd, daarnaast is er zeker ruimte voor aanvullingen. Voordat we 
beginnen hebben we vooraf enkele dingen afgesproken:  

- De call wordt opgenomen en de opname zal worden vernietigd na verwerking. 
- Op basis van de opname maak ik een transscript, deze leg ik aan je voor. Je hebt vervolgens 

de ruimte om opmerkingen te plaatsen en/of correcties door te voeren. Na je goedkeuring 
zal ik het gebruiken voor het onderzoek.  

 
Heb je nog aanvullende vragen voordat we starten? 
 
SM: Nee, alles is me duidelijk. Ik vind het leuk dat ik een bijdrage kan leveren aan je onderzoek en 
ook ik kan hiervan leren. 
 
NV: Laten we bij het begin beginnen. Om iets meer achtergrondinformatie te krijgen. Wat is je rol 
binnen de organisatie en je verantwoordelijkheid?   
 
SM: Mijn rol binnen de organisatie is Support Manager. Ik ben verantwoordelijk voor kwalitatieve IT-
ondersteuning en dat extern richting klanten en intern richting de medewerkers. Daarnaast het 
monitoren, begeleiden en rapporteren over deze ondersteuning. Het doel is dat de ondersteuning 
geleverd wordt aan de klant binnen de gestelde norm, de normen zijn opgenomen in een Service 
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Level Agreement. Dit ter bevordering en behouden van een positieve relatie met de klanten en 
medewerkers.  
 
Mijn doel is professioneel leiderschap en operationeel management richting het team. Ik neem de 
verantwoordelijkheid voor het management en de ontwikkeling van het team, implementeer 
servicestandaarden en ontwikkel systemen en processen. Mijn activiteiten zijn erop gericht dat er 
een reductie/stabilisatie is op het gebied van incidentmanagement en hierop proactief te sturen 
richting de klant.  
 
NV: Je benoemd kwalitatieve IT-ondersteuning. Wat versta je hieronder? 
 
SM: Kwalitatieve IT-ondersteuning is eigenlijk de diensten die we leveren als supportafdeling. 
Bijvoorbeeld incidenten en serviceverzoeken. Hier zijn afspraken over gemaakt met de klant, dus 
bijvoorbeeld hoelang mogen we over een oplossing doen, ik moet erop sturen dat we binnen deze 
tijd deze service met een zo goed mogelijke kwaliteit leveren.  
 
NV: Zijn dat alle diensten die je levert als supportafdeling? 
 
SM: Nee, dat zijn slecht twee voorbeelden. Binnen de afdeling is er onderscheid tussen extern en 
intern. Extern de klanten en intern de organisatie. Beide hebben een tijdsdruk, maar de prioriteit is 
altijd gericht op extern, dus de klant.  
 
De klant kan een incident, service request, request change of een service request voor de AppTester 
melden bij de supportafdeling. Intern zijn het meldingen over de infrastructuur, office engineering, 
onboarden & offboarden van nieuwe medewerkers. Alles komt bij het supportteam binnen en 
samen proberen we deze vragen en/of problemen zo snel mogelijk te beantwoorden en/of op te 
lossen.  
 
NV: Alles komt bij het supportteam binnen? Hoe worden deze vragen en/of problemen gemeld? 
 
SM: De klant registreert de vraag of het probleem in JIRA door middel van een ticket. En de afdeling 
start vanuit het ticket om het verzoek te beantwoorden. Bij de review zal ik een overzicht toevoegen 
van het type tickets.  
 
Toegevoegd 

 
NV: Dank je wel, dat is fijn. Een ticket wordt dus geregistreerd, maar hoe ziet het proces er hoogover 
vervolgens uit binnen de afdeling? 
 
SM: Een klant meldt een ticket, maakt niet veel uit wat voor ticket, proces is nagenoeg hetzelfde, 
alleen de afhandeling is anders. Laten we een klant als voorbeeld nemen. 
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Als een er een ticket binnenkomt in JIRA wordt het opgepakt door een 1e lijn supportmedewerker. 
De supportmedewerker bekijkt of het ticket correct geclassificeerd is. Dus als een klant bijvoorbeeld 
een change aanmeldt, is het ook een change of is het een incident, service of iets anders. Als het niet 
correct is dan zal de supportmedewerker dit rapporteren aan de klant en deze heeft de gelegenheid 
om een nieuw ticket aan te maken in het juiste proces of de supportmedewerker verplaatst het zelf. 
Dit is afhankelijk van het type ticket, bij een incident bijvoorbeeld moeten we binnen een bepaalde 
tijd oplossen, waar we ook op rapporteren en de tijd blijft lopen als we het ticket niet sluiten. Maar 
in dit geval hebben we het over een change.  
 
Vervolgens beoordeeld de supportmedewerker of alle overige informatie is ingevuld. Is er een eerste 
duidelijke omschrijving van de behoefte van de change bijvoorbeeld. 
 
Daarna zal de supportmedewerker het change ticket op mijn naam zetten. Ik bekijk welke 
supportmedewerker het ticket verder in behandeling kan nemen. Dit is afhankelijk van de klant, op 
welke applicatie van de klant moet een change worden doorgevoerd, wie heeft er kennis van de 
klant en applicatie, ruimte in de agenda, etc. Als eerste zal bekeken moeten worden door de 
supportmedewerker of het duidelijk is wat de vraag is van de klant. Als dit duidelijk is dan gaat hij 
een inschatting maken voor het doorvoeren van een change. Indien het niet duidelijk is, volgt er 
overleg met de klant zodat de vraag duidelijk kan worden gemaakt. Nadat hier overeenstemming 
over is, dan maken we een inschatting. Deze inschatting wordt doorgegeven aan de klant in de vorm 
van een offerte. Als de offerte akkoord is, plannen we de uitvoering in. Als de klant niet akkoord is, 
dan stopt het proces van de change.  
 
Ervan uitgaande dat het akkoord is, dan zullen we de change doorvoeren op de ontwikkelomgeving. 
Als dit gereed is, dan test als eerste een tester het op de testomgeving. Als de tester akkoord is dan 
wordt het vrijgegeven op de acceptatie omgeving en plannen we een demo met de klant om de 
change te tonen. De klant heeft dan de gelegenheid om een terugkoppeling te geven of de change 
akkoord is, dit is nog zonder te testen. Bij een eerste akkoord zal de klant de change testen op de 
acceptatieomgeving.  Bij een akkoord van de klant dan wordt er een release gepland voor productie, 
maar dit is weer een ander proces, namelijk release management. Als de change niet akkoord is, dit 
kan zijn na de demo of na het testen, dan gaat het terug naar de supportafdeling en gaan we terug 
naar het ontwikkelproces. 
 
NV: Maar klopt het dat ik het goed begrijp dat de klant pas test als de tester akkoord is? Is er 
tussentijds geen contactmoment? 
 
SM: Dat is afhankelijk van de change. Als we in iteraties werken, dat doen we eigenlijk bij changes 
van meer dan 40 uur, hebben we terugkoppel momenten tussendoor. Dat kan dan in de vorm van 
een demo zijn. Als de change kleiner is, dan leveren we het vaak zonder tussentijdse 
terugkoppelmoment op. Ik heb hier ook een procesflow van, deze zal ik je zenden. 
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Toegevoegd 
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NV: Duidelijk, maar komt het voor dat de klant niet akkoord is na de demo of het testen? 
 
SM: Het komt voor, maar niet vaak. En als het voorkomt zijn het kleine details zoals een kleur of de 
uitlijning. Vooraf is in principe alles afgestemd voordat we gaan bouwen.  
 
NV: Niet om vervelend te doen, maar in principe kan ik dit ook opvatten als een aanname. Of zie ik 
dat verkeerd? 
 
SM: Ok, het is niet de beste woordkeuze. Ik zal het toelichten. We stemmen vooraf af wat de klant 
wil en bij grote changes, dus meer dan 40 uur, hebben we tussentijds terugkoppel momenten. Dan 
kan de klant opmerkingen plaatsen en kunnen we dat in de iteraties bijsturen.  
 
NV: In de iteraties bijsturen. Kan het dan ook voorkomen dat de wens anders is dan vooraf is 
afgesproken? 
 
SM: Ja, dat komt voor. De klant kan ontdekken dat de wens toch niet helemaal uitpakt zoals 
verwacht. En dan kan de klant met een wijziging hun initiële wens aanpassen.  
 
NV: Een wijziging op hun initiële wens. Daar kom ik later op terug. Maar dank voor de toelichting tot 
zover.  
 
Even terug naar het in ontvangst nemen van een change. Je benoemde dat er afhankelijkheden zijn 
voor het toewijzen van een change. Kun je dit verder toelichten? 
 
SM: Klopt, ik ontvang het ticket van de 1e lijnmedewerker. Eigenlijk is de eerste stap, wie heeft 
kennis van de klant en de applicatie. Hoeveel haast heeft het, is bijvoorbeeld ook een voorwaarde. 
Maar los daarvan, het inschatten van de complexiteit van de change is ook belangrijk. Kijk, als het 
een wijziging van een knopkleur is, dan kan iedere ontwikkelaar dat wel. Maar als het een bepaalde 
rapportage betreft of een wijziging in het proces, dan is er meer kennis voor nodig.  
 
In ieder geval, de supportmedewerker die de kennis heeft, laat ik het verzoek analyseren. Als het 
heel complex is of als het een hele grote change is, dan kan dit ondersteund worden door een 
analist. Maar de meeste ontwikkelaars van mijn supportteam zijn senior genoeg om het zelfstandig 
te doen. En zoals aangegeven, als het nodig is maken wij een afspraak met de klant en afhankelijk 
van het verzoek, ben ik hierbij ook aanwezig. Op basis van deze informatie maakt de ontwikkelaar 
een inschatting voor het doorvoeren van een change. De klant geeft op deze inschatting een 
akkoord of niet. En dit bepaalt of we door gaan naar uitvoering. 
 
NV: Hoe wordt deze inschatting uitgedrukt?  
 
SM: De inschatting wordt uitgedrukt in uren en het tarief per uur. En dat wordt in een offerte 
geplaatst.  
 
NV: Is het een vaste prijs voor de change die in de offerte is opgenomen? 
 
SM: Het kan een fixed prijs zijn inderdaad, maar dat doen we eigenlijk alleen voor hele kleine goed in 
te schatten changes. Zoals het toevoegen van een account, hier berekenen we namelijk een vaste 
prijs voor, bijvoorbeeld een uurtje of twee.  
 
De offerte is voor duidelijkheid vooraf voor wat we verwachten nodig te hebben voor het uitvoeren 
van de change op basis van de gegeven specificaties.  
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NV: Benoem ik het goed als ik zeg dat het een inschatting van de verwachte benodigde tijd is wat in 
de offerte staat?  
 
SM: Ja dat klopt, het zijn de verwachte benodigde uren, maar we garanderen niet dat het ook in 
deze tijd gereed is.  
 
NV: Misschien een open deur., maar wijkt de inschatting wel eens af van de werkelijke uren?  
 
SM: Dat komt zeker voor en is soms erg vervelend, vooral als het erg onderschat is.  
 
NV: Klopt het dat onderschat betekend dat je meer uren nodig hebt dan in de offerte staat? 
 
SM: Correct. Andersom is ook niet nauwkeurig, maar dat is niet erg voor de klant. Ze betalen dan 
immers minder.  
 
NV: Wat versta je onder erg onderschat? 
 
SM: Als we veel meer uur nodig hebben dan verwacht. Een paar uurtjes is niet erg, maar het komt 
ook voor dat het een veelvoud is van de offerte om het te realiseren. En dat kan, ondanks goede 
redenen, best vervelende consequenties hebben voor alle betrokkenen en de relaties komen dan 
onder druk te staan.  
 
NV: Dit is best een brede vraag en ik zal vast nog vervolgvragen hebben. Maar heb je enig idee wat 
oorzaken kunnen zijn van het onder of overschatten van changes? 
 
SM: Er zijn verschillende oorzaken te benoemen. Laat ik bij overschatten beginnen. Een bekende 
oorzaak is dat een ontwikkelaar het veel te complex maakt of dat hij voor de zekerheid extra tijd ter 
voorzorg in zijn inschatting opneemt. Dit kan komen door het verleden of dat het toch niet helemaal 
duidelijk is wat nu de vraag is. In beide gevallen is het mijn taak om te managen dat het niet 
voorkomt.  
 
Bij onderschatten is het vaak toch niet helemaal duidelijk of wil de klant toch ineens iets anders. Ook 
heeft de ervaring van de ontwikkelaar impact. Dit betreft ervaring in het algemeen zoals 
arbeidsjaren maar ook de ervaring bij de klant en met de applicatie. En een eigenschap van een 
ontwikkelaar is dat ze alleen het happy path meenemen en niet denken aan wat mogelijk ook kan of 
nodig is, dan zie je het al snel te rooskleurig in. Je kan het beter benoemen als “Best Case scenario” 
denken. Maar ik weet nu ondertussen wel van de meeste hoe ze inschatten en hou daar rekening 
mee met de offerte uitgeven.  
 
En een andere algemene reden is dat de inschatter niet altijd de uitvoerder is. Het kan zijn dat een 
andere persoon de inschatting maakt en een ander het gaat uitvoeren.  
 
NV: Ik begrijp geloof ik iets niet helemaal. In het begin van het proces wordt er gekeken wie er 
ervaring heeft bij de klant en met de applicatie. Deze persoon maakt een inschatting in uren voor de 
change. Maar het kan zijn dat iemand anders de uitvoering gaat doen. Klopt het dan dat ik zeg, dat 
iemand een inschatting kan maken voor iemand anders. Zo ja, weet deze persoon ook voor wie de 
inschatting van de uitvoering wordt gemaakt? 
 
SM: Dat is correct. Het zijn meestal senior medewerkers die een inschatting maken. Het is vaak niet 
bekend bij het maken van de inschatting wie het uiteindelijk gaat uitvoeren. En het is mogelijk dat 
een medior of junior medewerker meer tijd nodig heeft dan de persoon die de inschatting heeft 
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gemaakt. De belangrijkste factor hierin is, wie is beschikbaar voor uitvoering en hoe complex is het. 
Maar deze situatie is geen uitzondering.  
 
NV: Ok, duidelijk. De inschatter is dus meestal een senior medewerker maar niet altijd de uitvoerder. 
De uitvoerder is afhankelijk van complexiteit en beschikbaarheid van een medewerker. Zijn er nog 
andere factoren te benoemen? 
 
SM: Ja, ik benoemde het al. Dat is als de wens van de klant wijzigt door voortschrijdend inzicht. Dan 
hebben het gemaakt of we zijn nog bezig met ontwikkelen en dan komt men met een aanvulling of 
wijziging. Dat is op zich niet erg, maar dat gaat dan wel al snel meer tijd in beslag nemen en tijd is 
geld.  
 
Daarnaast kan het natuurlijk ook voorkomen dat de inschatter het verkeerd heeft begrepen. Dat is 
dan tweeledig. In de offerte zit een omschrijving en hier geeft de klant een akkoord op voordat we 
verder gaan. Anderzijds, de inschatter heeft mogelijk aannames gemaakt en dit niet vastgelegd. In 
ieder geval moet ik dan met de klant in gesprek om het op te lossen. Maar dit komt gelukkig bijna 
nooit voor.  
 
Het laatste wat nog in me opkomt is de betrokkenheid van de klant. Het kan zo zijn dat we extra 
informatie nodig hebben of dat de klant moet testen of aanwezig moet zijn bij een demo. Het komt 
voor dat ze hier geen ruimte voor maken en dan gaan wij gewoon door. We hebben immers een 
opleveringsdatum afgesproken. Bij een demo is dit helemaal belangrijk aangezien dat het moment is 
om bij te sturen.  
 
NV: Je gaf zojuist aan dat je er rekening houdt met wie heeft ingeschat bij het uitgeven van een 
offerte? Hoe bedoel je dit?  
 
SM: Afhankelijk van de change wordt de inschatting door mij ook besproken met de Development 
Director en eventueel met de inschatter. Het kan zijn dat we op basis van deze gesprekken de 
inschatting bijsturen voordat de offerte eruit gaat.  
 
NV: Het is dus mogelijk dat er een correctie plaatsvindt op de inschatting van de inschatter? 
Waarom wordt dit gedaan? 
 
SM: Dat klopt, het moet wel een realistische inschatting zijn en de klant op voorhand niet 
afschrikken. Maar we willen ook geld verdienen en de change goed doorvoeren.  
 
NV: Wijziging van de klant op de change, wat je eerder in het gesprek ook benoemde als wijziging op 
de initiële wens. Ik zou hierop terugkomen, en dit lijkt mij een goed moment.  
 
De klant wijzigt iets in de change en het maakt niet uit wat de reden hiervan is. Hoe gaat verloopt dit 
proces? 
 
SM: Dan gaan we in gesprek met de klant en voegen de herziende wens toe aan de change. De 
ontwikkelaar pakt dit dan verder op. Ik realiseer me nu dat ik altijd in enkelvoud spreek, maar het 
kunnen ook meerdere ontwikkelaars zijn en ook eventueel als het een grote change is een 
projectmanager en eventueel een analist betrokken. Maar al deze uren zitten in de inschatting.  
 
NV: Volgt er een nieuwe inschatting en/of een toevoeging op de offerte? 
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SM: Dat is inderdaad de ideale wereld, maar er volgt in principe geen nieuwe inschatting of offerte. 
Of de klant moet hierom vragen.  
 
NV: Wat bedoel je met de ideale wereld? 
 
SM: Ik realiseer me ook dat dit wel beter zou zijn, beter om de verwachtingen te kunnen managen 
en dan kan de klant zelf ook bijsturen, wie weet zien ze ervan af. Anderzijds, de klant vraagt zelf om 
de nieuwe wijziging en kan dan ook een hogere factuur verwachten.  
 
NV: Je gaf zojuist ook aan dat er meerdere medewerkers betrokken kunnen zijn bij een change, 
afhankelijk van bijvoorbeeld de grootte. Worden deze medewerkers ook betrokken bij de 
inschatting? 
 
SM: In sommige gevallen wel, maar als het analyse werk of projectmanagement werk is, dan maak ik 
vaak zelf de inschatting. Projectmanagement is grofweg 10% van de tijd dat een ontwikkelaar nodig 
heeft en analyse 30%.  
 
NV: Kun je een toelichting geven op deze percentages? 
 
SM: In het managementteam is afgesproken dat we een percentage pakken voor deze rollen ten 
opzichte van de uren die de ontwikkelaar inschat. Bijvoorbeeld als een ontwikkelaar aangeeft 100 
uur nodig te hebben voor een change. Dan heeft een projectmanager 10 uur nodig (10%) en een 
analist 30 uur (30%). Het is geen gouden regel, maar het klopt meestal wel aardig. Dit houden we 
meestal aan als standaard, maar bij complexiteit of onbekende factoren kan het meer zijn of zelfs 
open staan.  
 
NV: Ik wil als het mogelijk is ook nog even terugkomen op de betrokkenheid van de klant. Hoe ga je 
hiermee om? 
 
SM: Ja dat is heel lastig. Klant is koning en we hebben het ermee te doen als ze geen tijd hebben. 
Het vervelende is dat we dan te laat een bijsturing krijgen of soms zelfs helemaal niet kunnen 
leveren.  
 
NV: Is er dan geen mogelijkheid om te wachten totdat de klant tijd heeft? 
 
SM: We escaleren dan en als het echt niet anders kan, stoppen we ook totdat er weer ruimte is bij 
de klant. Maar dat doe je niet te snel, je wil toch leveren.  
 
NV: Duidelijk. Even kijken, je hebt verschillende factoren benoemd die invloed hebben op de 
inschatting: 

- Ervaring uitvoerder 
(senior/medior/junior) 

- Ervaring klant en applicatie 
- Kwaliteit beschrijving en analyse 

change 
- Inschatter versus uitvoerder 

- Betrokkenheid klant 
- Wijziging initiële wens klant 
- Veiligheidsmarge 
- Best case scenario denken 
- Complexiteit change 

 
 
Mis ik nu nog iets of heb je nog aanvullingen? 
 
SM: Nee, volgens mij is dit wel aardig compleet.  
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NV: Hoe denk je dat als je deze factoren bekijkt de betrouwbaarheid van inschatten verbeterd kan 
worden? 
 
SM: Dat is een lastige vraag. Het is het gevoel en kennis van een persoon, daar is een inschatting op 
gebaseerd. Eigenlijk is het een combinatie van alles. De vraag is meer hoe kunnen we hier meer 
inzicht in krijgen zodat we vooraf kunnen bijsturen en verassingen kunnen minimaliseren. Maar 
hopelijk kun je met je onderzoek ons dit inzicht geven.  
 
NV: Dat is waar. Ik heb ter afsluiting nog een paar vragen over hoe het verder gaat betreft offerte en 
de werkelijke facturatie.  
 
Heel beknopt: aanvraag change, inschatting in offerte, klant akkoord, uitvoering en levering change 
en ter afsluiting volgt er een factuur.  
 
Waar ik heen wil is om duidelijk te hebben wat de bestede uur terugkoppel momenten zijn richting 
de klant. Ik zal het toelichten. Het eerste moment dat ik nu zie is de inschatting in de offerte en 
tweede moment is in de factuur met de werkelijke uren. Of zijn er nog meer momenten te 
onderscheiden? 
 
SM: Nee klopt, er zijn twee momenten. Trouwens dat is niet helemaal waar. Het kan ook tussentijds 
zijn. We factureren maandelijks, dus als een change maand overstijgend is dan ontvangen ze 
meerdere facturen, de gemaakte uren in de betreffende maand.  
 
NV: Maar dat kan dus betekenen dat de klant betalingen doet voordat de change is afgerond?  
 
SM: Dat is waar, maar dat staat ook in de offerte. Maar bij een kleinere change doen we ook soms 
één factuur, is een beetje afhankelijk van wat handig is en wanneer we verwachten dat het is 
afgerond. Als er nog maar een paar uur nodig zijn, laat ik het ook wel eens een maand staan en dan 
stuur ik een verzamelfactuur eruit. Het maakt niet echt veel uit.  
 
NV: Hoe worden uren bijgehouden door de supportmedewerkers? 
 
SM: De supportmedewerker zet de uren in een timesheet portal. Daarin is een change project 
aangemaakt en de personen die eraan zijn toegewezen, kunnen er uren op schrijven. Het toewijzen 
van de personen doe ik zelf.  
 
NV: Wordt er bijgehouden of de gemaakte uren binnen de offerte passen? 
 
SM: In timesheet is daar geen mogelijkheid voor, binnenkort wel als we overgaan naar een nieuw 
softwarepakket. Dan kan ik de uren van de change ingeven en alle uren die geboekt worden, worden 
in mindering gebracht waardoor het overzichtelijk is hoeveel tijd er nog beschikbaar is. Ik moet dit 
momenteel zelfstandig bijhouden, dat is soms wat lastig. Aan het einde van de week moeten de 
medewerkers alle uren hebben ingegeven. Dit laatste gaat wijzigen naar dagelijks, want dat maakt 
het monitoren wat makkelijker. Maar het is ook zo, dat de uren toch gemaakt moeten worden om 
de change door te voeren.  
 
NV: Is de supportmedewerker bewust van de inschatting in uren? En wordt hier actief op gestuurd? 
 
SM: De supportmedewerker is zich bewust van de uren die op de inschatting staan. Als de change 
wordt uitgevoerd door een ander persoon dan de inschatter dan vindt er ook een overdracht plaats. 
Hierin wordt de change besproken en worden de ingeschatte uren aangegeven. Actief op sturen? Ja 
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ik verwacht dat de uitvoerder aangeeft als hij het niet gaat redden binnen de opgegeven tijd, zodat 
ik geïnformeerd ben. Niet als het om een paar uur gaat, maar wel als het significant langer gaat 
duren.  
 
NV: Er is dus een overdracht waar de change en de uren worden besproken. Is er voor de uitvoerder 
een gelegenheid om dan aan te geven of hij/zij zich kan vinden in de inschatting?  
 
SM: Die gelegenheid is er altijd, ook offline.  
 
NV: Wat bedoel je met ook offline? 
 
SM: Dat is dat men het ook kan aangeven op een later moment na de meeting. Het kan zijn dat 
iemand zich niet comfortabel voelt en ik ben altijd beschikbaar voor overleg. En dan gaan we samen 
kijken hoe we dit kunnen oplossen.  
 
NV: Als er meer of minder uren nodig zijn voor het doorvoeren van een change, wordt de klant 
tussentijds hierover geïnformeerd? 
 
SM: Dit is afhankelijk van de omvang. Dit beoordeel ik per situatie, een paar uur is niet erg. Het is 
natuurlijk ook niet de bedoeling dat het als verrassing komt, dit is voor niemand fijn. Na het 
uitvoeren van een change, hoe groot of klein het ook is, is er altijd een evaluatie. Bij hele kleine 
changes kan het ook gewoon een telefoongesprek zijn van een paar minuten, maar een 
terugkoppeling is er altijd.  
 
NV: Ik wil toch nog even op iets terugkomen en ik hoop dat je dat niet erg vindt. We hebben het 
eerder even besproken, maar ik heb toch nog een vraag over het bijsturen van een inschatting door 
het managementteam. Is het mogelijk dat de initiële inschatting van de inschatter nauwkeuriger was 
dan de bijgestuurde inschatting? 
 
SM: Daar kan ik geen uitspraak over doen, dit heb ik nog nooit met elkaar vergeleken.  
 
NV: Is deze informatie beschikbaar om te vergelijken? 
 
SM: Nee ik denk het niet, dit leggen we niet vast in een systeem of zoiets dergelijks. We leggen 
alleen vast wat werkelijk verzonden is in een offerte en wat de gemaakte uren zijn.  
 
NV: Duidelijk. Ik heb een goed beeld van de procesvoering bij het inschatten en doorvoeren van een 
change. Het is me duidelijk wat volgens jou de beïnvloeding factoren zijn. Daarnaast is het duidelijk 
hoe de urenregistratie werkt en wanneer inzichtelijk is wat de werkelijke uren zijn voor het 
doorvoeren van een change. Heb je voor mij nog aanvullingen of tips? 
 
SM: Er schiet me eigenlijk nu niets te binnen. Ik vond het een leuk gesprek en je had scherpe vragen 
wat ook mij aan het denken heeft gezet. Het heeft me nu al inzicht gegeven en kan niet wachten 
totdat we er ook echt verder mee aan de slag kunnen. En ik zal je de plaatjes nog doen toekomen 
zoals afgesproken.  
 
NV: Dan wil ik je bedanken voor je tijd en mocht je toch nog iets te binnen schieten, laat het me dan 
vooral weten. Ik hoop dat ik ook deze ruimte heb.  
 
SM: Zeker, geen probleem. Jij ook bedankt voor je interesse.  
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B.2. Brown Paper Sessie 
 
 
Tijdens de Brown Paper Sessie is het change proces doorgenomen voor het menselijk inschatten van 
een change met 4 expert inschatters van de casusorganisatie. Door het proces en de activiteiten 
door te nemen, ontstaat er een gesprek en discussie waarbij iedereen zijn mening kan geven. 
Gedurende de gezamenlijke interactieve evaluatie kon de expert inschatter op een Post-it een 
beïnvloedingsfactor opschrijven en op de muur plakken.  
 
Proces 
Het proces van het menselijk inschatten van changes bestaat uit de volgende stappen: 

1. Er komt een aanvraag van een klant voor een change, in een JIRA-ticket staat de 
omschrijving van een klant. 

2. Afhankelijk van de klant wordt deze doorgezet aan een expert inschatter.  
o Alleen expert inschatters die kennis hebben van een klant geven maken een 

inschatting. 
3. Afhankelijk van het type change kan het zijn dat er eerst een analyse nodig is, al dan niet 

samen met een analist, door een sessie te hebben met de klant. 
4. Als de benodigde informatie beschikbaar is, dan wordt er een inschatting in uren gemaakt 

voor de development van de change. 
5. De inschatting van de expert inschatter wordt per mail doorgezet aan de Support Manager 

en niet in het JIRA-ticket. Dit om te voorkomen dat het nog niet zichtbaar is voor de klant. 
6. De Support Manager bekijkt de inschatting en afhankelijk van de omvang/complexiteit is er 

intern overleg nodig. Indien het omvangrijk/complex is dan zal de Support Manager 
overleggen met de Development Director. Uit dit overleg, soms in overleg met de expert 
inschatter, komt de inschatting die in de offert wordt geplaatst.  

7. De expert inschatters geven aan dat er vaak negatief wordt bijgestuurd, zodat het minder 
uren de offerte zijn en gunstiger lijkt voor de klant.  

8. De offerte wordt doorgezet aan de klant, dit is een inschatting in uren voor de development 
van de change. De offerte wordt door de Support Manager in het JIRA-ticket geplaatst en op 
de naam van de aanvrager (de klant) geplaatst.  

9. In afwachting van een reactie van de klant wordt de change uitgevoerd, bijgesteld (wijziging 
in aanvraag) of komt te vervallen (change wordt niet uitgevoerd). 

10. Bij acceptatie van de offerte door de klant wordt de change uitgevoerd. De gemaakte uren 
worden door de software developer in timesheet geplaatst. 

o Als er een wijziging is in de change gedurende de development, bepaald de Support 
Manager of er een bijstelling nodig is ten opzichte van de offerte. 

Prioritering 
Vervolgens is gezamenlijk een prioritering aangebracht van de beïnvloedingsfactoren door middel 
van een prioriteitenmatrix. Iedere Post-it is besproken en er is door de expert inschatter bepaald in 
welke kwadrant de beïnvloedingsfactor dient te worden geplaatst.  
 
In Figuur 21 het resultaat van de prioritering naar mening van de expert inschatters in de 
prioriteitenmatrix. Dit zal als input dienen voor de sessie met het management om de uiteindelijke 
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te analyseren beïnvloedingsfactoren van dit onderzoek te bepalen.

 

Figuur 21. Resultaat prioriteitenmatrix Brown Paper Sessie (Dijkstra, 2012; MFONDOUM et al.).  

B.3. Beïnvloedingsfactoren in dataset 
In de ontvangen dataset van de casusorganisatie zijn de volgende factoren te onderscheiden11: 

- MRE per change 
- Expert inschatter ID en niveau 
- Software developer ID en niveau 
- Expert inschatter is software developer 
- Kennis applicatie klant 
- Datum van afronding change 

  

 
11 Specificatie in Excel bijlage: Master Data Thesis N. Voets 
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B.4. Selectie beïnvloedingsfactoren onderzoek 
In het onderstaande figuur (in het groene blok) de factoren die zijn geselecteerd in overleg met de 
directie van de casusorganisatie om in het onderzoek op te nemen.  

 

Figuur 22.  Beïnvloedingsfactoren onderzoek. 

 

Tabel 29. Toelichting beïnvloedingsfactoren onderzoek. 
 

Beïnvloedingsfactor Toelichting 
MRE Actual estimation De MRE van de change inschatting. 
Level Expert Individueel 

Het niveau (senior, medior of junior) van de inschatter. 
Level Development Individueel 

Het niveau van de software developer. 
Development by Expert Combinatie twee factoren 

Of de inschatter ook de software developer was van de change. 
Difference Level expert and 
Level development 

Combinatie twee factoren 
Of er een verschil is in het niveau van de inschatter en het 
niveau van de software developer. 

Expert #Changes Year Client Combinatie drie factoren 
De inschatter met het aantal changes door de tijd heen (per 
jaar) op klant niveau.  

 


