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Wat komt er aan de orde? 

 IT diensten: hoe werkt dat? 

 Knelpunten bij IT projecten 

 Methodisch ontwikkelen 

 De rol van de IT deskundige 

 Omgaan met de laatste vraag 



Hoe ver is automatisering (als industrie) 

als u dat vergelijkt met de 

automobielindustrie vanaf het jaar 1890? 
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HOE WERKT DAT IN IT 
PROJECTEN? 

Er zijn soorten en maten 



IT diensten en producten 

Consultancy services 

Standaard  
softwarepakketen 

Maatwerk projecten 

Maatwerk Projecten 

Uitbreidingen 
softwarepakketen 

Standaard Maatwerk 
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Verplichting 

Soort project 





Knelpunten 

 Vooral knelpunten bij 

– Inspanningsverplichting 

– Maatwerk 

 Knelpunten ontstaan door 

– Onbekendheid IT bij afnemer 

– Matig projectmanagement 

– Luchtkastelen 

– Onduidelijke verwachtingen 

– Onvoldoende communicatie 



Waarom? Het spel verandert de regels.. 

Bestuurd systeem 

Omgeving (de mens) 

IT oplossing 



METHODISCH ONTWIKKELEN 

Knelpunten in IT projecten voorkomen 





Wijziging in methode 



Methodisch ontwikkelen 

 Traditioneel 

– Watervalmethode 

 Vernieuwend 

– Agile methode 















Een succesvol project: dilemma 

Watervalmethode 

De klant krijgt aan het einde wat 
aan het begin is afgesproken, 
maar niet wat hij dan nodig heeft. 

Agile methode 

De klant krijgt aan het einde niet 
wat aan het begin is afgesproken, 
maar wel wat hij dan nodig heeft. 



DE ROL VAN DE IT DESKUNDIGE 

Analyse achteraf, inzicht verschaffen 



Bevindingen 

 Onafhankelijk van de methode 

– Voortschrijdend inzicht tijdens het project 

 Hindsight bias 

– Van opdrachtgever & opdrachtnemer 

– Waterval 

• “Dat had je kunnen weten” 

• “Het verkeerde is gemaakt” 

– Agile 

• “Er is onvoldoende gespecificeerd” 

• “Er is gewerkt zonder eindresultaat” 



De rol van de IT deskundige 

 Inzicht geven in 

– Resultaat versus afspraak en verwachting 

 Maar ook 



DE LAATSTE VRAAG 

De restvraag in IT gerelateerde deskundigenberichten 



De laatste vraag 
 Welke andere feiten of omstandigheden, gebleken uit het onderzoek, kunnen van belang 

zijn voor een goed begrip van de zaak? 

 Heeft u nog andere opmerkingen die voor de beoordeling van deze kwestie van belang 
zouden kunnen zijn? 

 Wenst u verder nog iets op te merken dat u voor de beoordeling van dit geschil van belang 
acht? 

 Heeft u verder nog vragen of opmerkingen die voor de oordeelsvorming van de rechtbank 
van belang kunnen zijn? 

 Heeft u nog overige opmerkingen die voor de beoordeling van de zaak van belang zouden 
kunnen zijn? 

 Welke opmerkingen en observaties acht de deskundige verder nog van belang voor een 
juiste beoordeling van de zaak? 

 Geeft het onderzoek van de deskundige aanleiding tot het maken van (andere) 
opmerkingen die relevant (kunnen) zijn voor de beoordeling van het functioneren van dit 
systeem.  



De laatste vraag 
 Wat wenst u overigens nog op te merken over deze zaak?  

 Heeft u nog overige opmerkingen die voor de beoordeling van de zaak van belang zouden 
kunnen zijn?  

 Heeft u verder nog vragen of opmerkingen die voor de oordeelsvorming van de rechtbank 
van belang kunnen zijn?  

 Geeft uw onderzoek in dit kader nog aanleiding tot andere opmerkingen die voor de 
oplossing van het geschil van belang zouden kunnen zijn?  

 Hebt U op grond van het door U ingestelde onderzoek nog andere opmerkingen die voor de 
door het hof te nemen beslissing van belang kunnen zijn?  

 Heeft u nog andere opmerkingen die voor de beslissing van het geschil van belang kunnen 
zijn?  

 Geeft uw onderzoek u overigens aanleiding tot het maken van opmerkingen? 

 Geeft het onderzoek u nog aanleiding tot verdere opmerkingen? Zo ja, tot welke? 



De laatste vraag 
 Welke andere feiten of omstandigheden, gebleken uit het onderzoek, kunnen van 

belang zijn voor een goed begrip van de zaak? 

 Heeft u nog andere opmerkingen die voor de beoordeling van deze kwestie van 
belang zouden kunnen zijn? 

 Wenst u verder nog iets op te merken dat u voor de beoordeling van dit geschil van 
belang acht? 

 Heeft u verder nog vragen of opmerkingen die voor de oordeelsvorming van de 
rechtbank van belang kunnen zijn? 

 Heeft u nog overige opmerkingen die voor de beoordeling van de zaak van belang 
zouden kunnen zijn? 

 Welke opmerkingen en observaties acht de deskundige verder nog van belang voor 
een juiste beoordeling van de zaak? 

 Geeft het onderzoek van de deskundige aanleiding tot het maken van (andere) 
opmerkingen die relevant (kunnen) zijn voor de beoordeling van het functioneren 
van dit systeem.  



De laatste vraag 
 Wat wenst u overigens nog op te merken over deze zaak?  

 Heeft u nog overige opmerkingen die voor de beoordeling van de zaak van belang 
zouden kunnen zijn?  

 Heeft u verder nog vragen of opmerkingen die voor de oordeelsvorming van de 
rechtbank van belang kunnen zijn?  

 Geeft uw onderzoek in dit kader nog aanleiding tot andere opmerkingen die voor de 
oplossing van het geschil van belang zouden kunnen zijn?  

 Hebt U op grond van het door U ingestelde onderzoek nog andere opmerkingen die 
voor de door het hof te nemen beslissing van belang kunnen zijn?  

 Heeft u nog andere opmerkingen die voor de beslissing van het geschil van belang 
kunnen zijn?  

 Geeft uw onderzoek u overigens aanleiding tot het maken van opmerkingen? 

 Geeft het onderzoek u nog aanleiding tot verdere opmerkingen?  
Zo ja, tot welke? 



IS DE RESTVRAAG WEL NODIG? 

De IT deskundige en de noodzaak van de restvraag 



De code van de IT deskundige 

 Gedragscode NVBI 

 

 

 Gedragscode LRGD 

 



De restvraag: stellingen 

 IT staat nog in de kinderschoenen 

 Een IT oplossing verandert het systeem 

 Leverancier en afnemer hebben verschillend 
kennisniveau 

 Er zijn altijd omstandigheden waardoor 
verwachting en resultaat van elkaar afwijken 
– Er is altijd voortschrijdend inzicht 

– Het gaat OOK om de weg, niet het doel 

 Is de restvraag wel nodig? 



Conclusie 

 Restvraag is essentieel 

 De vorm van de restvraag: open 

 Gerechtelijk IT deskundige heeft ruimte nodig 
om feiten aan te dragen die bijdragen aan een 
beslissing 



De weg naar … 

Ernst Peter Tamminga 

www.ernstpetertamminga.nl 
info@ernstpetertamminga.nl 


