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Proces Analyseren Systeem

3.1 Proces analyseren systeem

Hoofdlijnen analyseren systeem
Het ‘Analyseren systeem’ start met een tekstuele beschrijving van de situatie (3.1.1: stap 1). Vervolgens beschrijf je 

het systeem, wat onder andere resulteert in een objectenboom (3.1.2: stap 2). Dan ga je de functies van het systeem 

inventariseren, beschrijven, ordenen en alloceren aan de objecten (3.1.3: stap 3). Tot slot plaats je het systeem in 

context door de omgeving te beschrijven en de raakvlakken met de omgeving in beeld te brengen (3.1.4: stap 4).
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Proces Analyseren Systeem

Procesinput en startcriteria

Input Criterium

Projectscope

Procesbeschrijving
De eerste stap bij het definiëren van het systeem is het tekstueel beschrijven van de situatie. Je kiest er dus bewust voor 

om niet meteen naar een objectenboom of functies te gaan, omdat dit een hoog abstractieniveau heeft.

3.1.1 Stap 1: Beschrijven situatie
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Proces Analyseren Systeem

Door eerst in  gewone mensentaal zaken te beschrijven, worden de eisen, objecten en functies in perspectief geplaatst 

van het project en de omgeving. Dit helpt je als opsteller van de specificatie bij het formuleren van decomposities en 

(top)eisen. Ook maakt het de systeemeisenspecificatie (SES) leesbaarder.

Voor bestaande, transitie en gewenste situatie

Dit beschrijven doe je voor zowel de bestaande situatie, de transitie situatie (de bouw) als de gewenste situatie. Hiervoor 

bieden we je een template systeemeisenspecificatie (zie ondersteunende tools en middelen). In dit template is een 

generieke omschrijving gegeven van de bestaande, de transitie en de gewenste situatie van een dijkversterkingsproject. 

Deze kun je gebruiken bij het opstellen van een projectspecifieke omschrijving. 

Uitbreiden situatiebeschrijving

Breidt de situatiebeschrijving in iedere fase – verkenning, planuitwerking, realisatie – verder uit. Zorg dat de  omschrijving 

van de gewenste situatie inzicht geeft in de keuzes die gemaakt zijn in de voorgaande fases en de ontwerpvrijheid die 

nog resteert. Ook voeg je bijvoorbeeld belangrijke nieuwe inzichten toe die volgen uit de conditioneringsonderzoeken. 

Denk aan inzicht in de effecten van het systeem op woningen, natuurwaarden of infrastructuur. Daarnaast geef je inzicht 

in de belangrijkste risico’s die effect hebben op de bouw van het systeem of het gerealiseerde systeem. 

Met de beschrijvingen geef je de lezer van de SES een steeds scherper beeld van alle situaties.

Andere producten

Binnen een project wordt de situatie al deels verwoord in het plan van aanpak en de projectscope. Ook is een 

situatiebeschrijving vaak onderdeel van ontwerpnotities. Maak gebruik van al bestaande beschrijvingen of maak een 

generieke beschrijving die als basis gebruikt wordt in alle rapporten en notities.

Procesresultaat en eindcriteria

Output Criterium

Situatiebeschrijving Passend bij het uitwerkingsniveau van de betreffende 
fase van het project

Organisatie

Projectmanager

 • Eindverantwoordelijk (A)

Technisch Manager

 • Verantwoordelijk (R) 

Omgevingsmanager

 • Ondersteunend (S)

Contractmanager

 • Ondersteunend (S). Controleert op eenduidigheid

Manager projectbeheersing

 • Ondersteunend (S). Controleert op scope

Ondersteunende tools en middelen

• Systeemeisenspecificatie module 

 Relatics

• Template Systeemeisenspecificatie
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Procesinput en startcriteria

Input Criterium

Project informatie (Ontwerp, KES, onderzoeken)

Basisspecificaties

3.1.2 Stap 2: Beschrijven systeem
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Procesbeschrijving

Systeemdefinitie

Geef het systeem een herkenbare naam, bijvoorbeeld ‘Dijk <afkorting project>’. Definieer het systeem in één zin. 

De systeemdefinitie is niet beperkend, wat betekent dat de systeemdefinitie geen eisen bevat, maar wel de functie 

of bedoeling van het systeem. Zorg dat de lezer, na het lezen van de systeemdefinitie het systeem (ongeveer) kan 

aanwijzen, door te omschrijven waar het systeem zich bevindt binnen het bovenliggend systeem.

 

Projectgrenzen

Vervolgens leg je de begrenzing van het project vast. Maak bij de start van de verkenning een functionele afbakening, om 

denken in oplossingen te voorkomen. Denk bij een dijkversterking aan een geografische begrenzing in lengterichting en 

een beschrijvende (schematische) begrenzing in dwarsrichting. Als de oplossing nauwkeuriger in beeld komt, doordat 

het ontwerptraject vordert in samenhang met het vergunnnentraject, dan wordt het ook mogelijk de projectgrens 

nauwkeuriger vast te leggen op een kaart of tekening. Stel de projectgrens op in nauwe samenwerking tussen technisch 

management (TM), omgevingsmanagement (OM) en contractmanagement (CM). OM heeft deze projectgrens nodig voor 

conditioneringsonderzoeken, bij de externe communicatie en om te bepalen welke stakeholders betrokken moeten 

worden bij het project. CM voor de afbakening van het contract. Ook buiten de projectgrens kunnen aanpassingen 

noodzakelijk zijn om het project in te passen in het bestaande systeem. 

 
Inventarisatie systeemobjecten

Vervolgens inventariseer je uit welke objecten het systeem bestaat. Hiervoor kun je een ontwerptekening, een 

gebiedskaart of een GIS-kaart, gebruiken. 

Zorg voor uniformering van de objectbenamingen, door de bruikbare object benamingen uit de beschikbare 

basisspecificaties over te nemen. Definieer de objecten goed, waar mogelijk door bestaande objecttype-definities uit 

basisspecificaties over te nemen en waar nodig uit te breiden met object-specifieke kenmerken. Zo creëer je eenheid en 

voorkom je discussie. Kom je objecten tegen die nog geen standaard naamgeving hebben, zorg dan zelf voor een naam. 

Let er daarbij op dat je een functionele benaming kiest en niet vooruitloopt op ontwerpkeuzes.

Ondersteunende tools en middelen

• Systeem Eisen Specificatie module 

 Relatics

• Template Systeem Eisen Specificatie

Voorbeeld

De Dijk TiWa is het deel van dijkring 43 (normtraject 43-6) gelegen tussen Tiel (inundatie-kanaal) en Waardenburg 

(rw A2) dat water van de Waal keert ter bescherming van het achterland (Tielerwaard) tegen overstroming. Binnen 

dit voorbeeld is dijkring 43 het bovenliggend systeem. Aangegeven is welk deel van de dijkring binnen het systeem 

valt. De lezer kan het systeem nu ongeveer aanwijzen. De functie of bedoeling van het systeem is het keren van 

water ter bescherming van het achterland tegen overstroming.

Voorbeeld
Om het water binnen een polder beter te reguleren, en natschade te voorkomen, wordt een gemaal gebouwd. 

De projectgrens om het gemaal, wat bestaat uit onderdelen als een in- en uitstroomconstructie, een gebouw, 

pompen en een krooshekinstallatie, is vastgelegd op tekening.  Voor het bedienen en besturen van het gemaal 

zijn aanpassingen nodig buiten de projectgrens.
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Objectenboom

Na de inventarisatie, start het ordenen. Dit doe je in de vorm van een objectenboom. In deze objectenboom staat het 

systeem bovenaan. Daaronder staan (eventuele) deelsystemen en daaronder objecten. Volg bij het opstellen waar 

mogelijk de structuur uit de basisspecificaties. 

Let op dat je bij het maken van de objectenboom niet vooruitloopt op ontwerpkeuzes. Decomponeer het systeem tot 

op het abstractieniveau waar het ontwerp van het systeem is uitgewerkt. Dit proces van  decomponeren gaat door 

totdat (in de realisatiefase) een deelsysteem of object is in te kopen of met bouwtekeningen en losse materialen valt te 

produceren. 

Objecttypenboom
Een objectenboom is projectspecificiek, maar kan objecten bevatten die van hetzelfde type zijn. Als dit het geval is, 

dan kun je objecttypen definiëren en aangeven welke objecten van dit type zijn. De generieke eisen gesteld aan het 

objecttype zijn van toepassing voor alle objecten van dat objecttype. Dit biedt de volgende voordelen: 

 • de eisenset is eenvoudiger te beheren (minder relaties)

 •  je kunt eenvoudig zien welke eisen voor alle objecten van hetzelfde objecttype van toepassing zijn (die zijn 

  namelijk gekoppeld aan het objecttype).

 • je kunt eenvoudig zien welke eisen specifiek zijn voor het object (die zijn namelijk direct gekoppeld aan het object). 

Basisspecificaties bevatten objecttypen voorzien van generiek eisen en vormen een goede basis om de objecctypen 

binnen een project te definiëren. 

Voorbeeld

Een voorbeeld van een functionele benaming is dijkbekleding. De dijkbekleding beschermt de dijkkern tegen 

omgevingsinvloeden. In het ontwerp kan gekozen worden voor grasbekleding of steenbekleding. Door gebruik 

te maken van de functionele benaming wordt niet vooruit gelopen op ontwerpkeuzes en de ontwerpvrijheid niet 

onbedoeld ingeperkt via de benaming van het object.

Generieke eis

Specifieke eis

Objecttype
moet

voldoen aan
is van type

moet voldoen aan

Object

Voorbeeld
Binnen een project worden de watergangen aangepast, namelijk de Palingssloot, de Voornsloot en de 

Kroossloot. De drie watergangen worden in de objectenboom opgenomen als object. Alle watergangen moeten 

aan een aantal generieke eisen voldoen. Ze moeten onder andere een bovenwatertalud hebben van 1:2 of 

flauwer. Uit de basisspecificatie watersysteem wordt het objecttype watergang overgenomen, inclusief de 

generieke eisen. Voor ieder van watergangen wordt aangegeven dat ze van het objecttype watergang zijn.  
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Procesresultaat en eindcriteria

Output Criterium

Situatiebeschrijving -

Objectenboom -

Objecttypenboom -

Projectgrens -

Organisatie

Projectmanager

 • Eindverantwoordelijk (A)

Technisch Manager

 • Verantwoordelijk (R) 

Omgevingsmanager

 • Ondersteunend (S), alle fases

Contractmanager

 • Ondersteunend (S), latere fases

Ondersteunende tools en middelen

• Systeemeisenspecificatie module 

 Relatics

• Template Systeemeisenspecificatie
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Procesinput en startcriteria

Input Criterium

Project informatie (Ontwerp, KES, onderzoeken)

Basisspecificaties

3.1.3 Stap 3: Beschrijven functies
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Procesbeschrijving
Bij het beschrijven van de functies inventariseer je eerst de  functies die aanwezig zijn in de beschikbare bronnen. 

Analyseer de functie van het beschouwde systeem. Inventariseer de functies die aanwezig zijn in de beschikbare bronnen. 

Denk aan bronnen als de projectscope, objectenboom, de ontwerpdocumentatie en de klanteisenspecificatie (KES).

Eenduidige beschrijving

Uniformeer de functiebenamingen door de namen van functies waar mogelijk over te nemen uit beschikbare 

basisspecificaties. Schrijf de functies vervolgens op als: ‘een <werkwoord> + <zelfstandig naamwoord>’. 

 • Het <werkwoord> beschrijft hoe de taak wordt uitgevoerd 

 • Het <zelfstandig naamwoord> beschrijft wat er onderworpen wordt aan de actie (de actor). 

Licht de functies nader toe in een functieomschrijving: definieer de functie; wat wordt er wel en niet onder verstaan; wat 

behoort er wel en niet toe.

Functies ordenen

Het ordenen van de functies doe je in een functieboom. Abstracte functies komen bovenaan, concrete functies staan 

onderaan. Vul de functieboom aan met ontbrekende functies door de vragen ’Hoe?’ en ’Waarom?’ te stellen. 

 
Functies alloceren

Vervolgens alloceer je de functies aan objecten uit de objectenboom. Alloceren betekent ‘toewijzen’. Vul nu de 

objectenboom verder aan. Zijn er functies zonder functievervuller (object of deelsysteem) voeg deze dan toe aan de 

objectenboom. Zijn er objecten zonder functie? Breng deze functies dan in beeld. Is een functie niet eenduidig toe te 

wijzen aan één object of één deelsysteem? Splits een functie dan op in meerdere functies. Eén object of deelsysteem kan 

wel meerdere functies hebben. 

Voorbeeld

De primaire functie van een rivier is ‘afvoeren water’. De primaire functie van een dijk is ‘keren water’.

Voorbeeld
Waarom keert (de dijk) water? Om beveiliging te bieden tegen 

overstroming door buitenwater. Beveiliging bieden tegen 

overstroming door buitenwater is dus de bovenliggende functie van 

keren water. 

F1

F1.1 F1.2 F1.3

F1.3.1

F1.3.2

Hoe?

Waarom?
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Ondersteunende tools en middelen

• Systeem Eisen Specificatie module 

 Relatics

• Template Systeem Eisen Specificatie

Procesresultaat en eindcriteria

Output Criterium

Situatiebeschrijving -

Functie-object allocatiematrix -

Organisatie

Projectmanager

 • Eindverantwoordelijk (A)

Technisch Manager

 • Verantwoordelijk (R) 

Omgevingsmanager

 • Ondersteunend (S)

Contractmanager

 • Ondersteunend (S)

Ondersteunende tools en middelen

• Systeemeisenspecificatie module 

 Relatics

• Template Systeemeisenspecificatie
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Procesinput en startcriteria

Input Criterium

Project informatie (Ontwerp, KES, onderzoeken)

Basisspecificaties

3.1.4 Stap 4: Beschrijven context
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Procesbeschrijving
Het systeem kun je verder afbakenen door te omschrijven wat het systeem niet is. 

Positionering in bovenliggend systeem

Een manier om het systeem af te bakenen is door het systeem te plaatsen in een groter geheel, het bovenliggende 

systeem. Dit grotere geheel noemen we een system of systems. Dit helpt je om het systeem te beschouwen vanuit 

verschillende perspectieven. 

Contextobjecten en raakvlakken

In deze stap inventariseer je alle objecten in de omgeving van het systeem, de zogenaamde contextobjecten. Dit 

doe je door ze op een kaart te markeren. Contextobjecten zijn alle objecten in de omgeving van het systeem waar 

het systeem een raakvlak mee heeft. Het systeem zal moeten aansluiten op de contextobjecten.  Ofwel door een 

aanpassing van het contextobject (bijvoorbeeld een verlegging van kabels en leidingen) of door een aanpassing van 

het systeem (bijvoorbeeld een constructie om een woning te behouden).

Als de oplossing nog niet in detail is uitgewerkt, bijvoorbeeld tijdens de verkenning, dan is nog niet bekend of een 

object binnen de objectenboom hoort of dat het een contextobject is. Zolang onzeker is of een object binnen de scope 

van het project wordt aangepast, blijft het een contextobject. Zodra je weet dat het object wordt aangepast, neem je 

het object op in de objectenboom.

 
Groeperen

Zijn er veel contextobjecten? Groepeer de objecten dan. 

Raakvlakken in beeld

Aansluitend inventariseer en omschrijf je de raakvlakken tussen (onderdelen van) het systeem en een contextobject of 

groep van contextobjecten.

Voorbeeld

Er ligt een weg aan de voet van de dijk. In de verkenning bestaat een variant waarbij de weg wordt verlegd en 

een variant waarbij de weg behouden blijft zoals hij is.  Tijdens de verkenning is de weg een contextobject. Als 

gekozen wordt voor verlegging van de weg, dan wordt het object opgenomen in de objectenboom. Dan bevat de 

projectscope dus een waterveiligheidssysteem en een verkeerssysteem.

Voorbeeld

Bomen en houtopstanden, cultuurhistorisch erfgoed en natura-2000 gebieden, zijn voorbeelden van object-

groepen.  



Proces Analyseren Systeem

Ondersteunende tools en middelen

• Systeem Eisen Specificatie module 

 Relatics

• Template Systeem Eisen Specificatie

Procesresultaat en eindcriteria

Output Criterium

Contextobjecten -

Kaart met contextobjecten -

Raakvlakomschrijving -

Organisatie

Projectmanager

 • Eindverantwoordelijk (A)

Technisch Manager

 • Verantwoordelijk (R) 

Omgevingsmanager

 • Ondersteunend (S)

Contractmanager

 • Ondersteunend (S)

Ondersteunende tools en middelen

• Systeemeisenspecificatie module 

 Relatics

• Template Systeemeisenspecificatie

Voorbeeld

Raakvlak Dijktraject – Perceel met woning: Het fysieke raakvlak tussen een perceel met woning en het Dijktraject. 

De ontsluiting van het perceel via de weginfrastructuur op of nabij het dijktraject. Beïnvloeding van het (Uit)zicht 

vanaf het perceel of uit de woning op of over de dijk.
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