CASE

De lessen van CoMo:

Denk niet vanuit requirements,
maar vanuit functionaliteit
Onlangs heeft InTraffic het minimal viable product (MVP) van het configuratie- en
monitoringsysteem CoMo opgeleverd. De volgende stap is het testen van het systeem in
de keten. In dit artikel delen vier van de betrokkenen hun lessen tot nu toe. De conclusie:
de menselijke kant van de samenwerking is minstens zo belangrijk als de technischinhoudelijke kant.
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Als je mij vraagt of ik InTraffic
nogmaals zou willen inzetten,
dan is het antwoord volmondig
ja. We hebben niet alleen een
mooi resultaat behaald door
op tijd de MVP op te leveren,
maar we hebben ook prettig
samengewerkt.

“De mensen die op dit project samenwerkten kenden
elkaar allemaal al en hadden al eerder samengewerkt.
Daardoor stond er vanaf dag één een performend team.”
Teamsamenwerking
Terugkijkend is Alferink heel tevreden, niet alleen over het
eindresultaat maar ook over het proces. “We hebben heel
goed en als één team samengewerkt; open, transparant en
eerlijk. Het zijn allemaal professionals die elkaar makkelijk
opzoeken, dus mijn rol en die van Alberto als projectleider
had meer betrekking op het in de gaten houden van
de deadlines en grote lijnen en niet op de dagelijkse
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Overigens is CoMo ook nog altijd niet af als de software
in productie gaat, zegt Alferink. “We blijven het systeem

Alferink besluit: “Als je mij vraagt of ik InTraffic nogmaals
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overgedragen. Als mij één ding bijblijft van dit project, dan
is het wel het enthousiasme en de positieve flow waarin

Hergebruik stimuleren

we met z’n allen hebben gewerkt.”

Een van de in de aanbesteding opgenomen
gunningscriteria is hergebruik van eerder ontwikkelde
code. Winterkamp vindt dat dit goed uit de verf is
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gekomen. “Softwareontwikkelaars willen natuurlijk
graag zelf nieuwe dingen verzinnen. Dat zit in hun aard,
want als je niet inventief bent dan past dit vak niet bij
je. Tegelijkertijd moet je natuurlijk geen wiel uitvinden
dat er al is en dat je met een paar kleine aanpassingen
geschikt kunt maken. Bij het project View is veel code
ontwikkeld die we hier konden hergebruiken. We hebben
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er zelf ook rekening mee gehouden dat we onze code zo
ontwikkelden dat ProRail onderdelen daarvan in andere
projecten weer kan hergebruiken.”
De Nicolò wijst erop dat niet alleen code uit eerdere
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projecten, maar ook de teamsamenstelling herbruikt is.
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