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3.2 Proces formuleren eisen

Hoofdlijnen formuleren eisen
Het ‘Formuleren eisen’ start met het vertalen van de gehonoreerde klanteisen naar systeemeisen (3.2.1: stap 1). 

Vervolgens leidt je eisen af uit andere documenten (3.2.2: stap 2). In praktijksituaties worden de stappen 1 en 2 veelal 

parallel doorlopen. Dit voorkomt dat uit beide processtappen conflicterende eisen ontstaan. Tot slot ga je de eisen 

alloceren aan de objectenboom, functieboom, aspecten en raakvlakken (3.2.3: stap 3).
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Responsible: verantwoordelijk voor de uitvoering van het proces. Deze persoon legt verant-
woording af aan de persoon die accountable is.

Accountable: de eindverantwoordelijke die ook goedkeuring moet geven aan het resultaat.

Support: de persoon die ondersteuning verleent aan het proces of project en de werkzaam-
heden uitvoert.

Consulted: de persoon die moet worden geraadpleegd, goedkeuring verleent of input levert 
aan de ‘responsible’ persoon, voorafgaand aan een stap in het proces.

Informed: degene die geïnformeerd wordt over de beslissingen, de voortgang en de bereikte 
resultaten, zodat er een volgende stap kan worden gezet.
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Procesinput en startcriteria

Input Criterium

Klanteisenspecificatie (KES)

Procesbeschrijving
Klanteisen met de status ‘gehonoreerd’ worden meegenomen in het vervolg van het project. Een klanteis gaat over het 

systeem of over werkafspraken. In dit proces vertaal je de klanteisen die over  het systeem gaan naar systeemeisen. 

De klanteisen die gerelateerd zijn aan werkafspraken worden behandeld in het WBS en Proceseisen-proces. Beide 

processen worden in samenhang doorlopen, omdat klanteisen die initieel meer een werkafspraak zouden kunnen zijn 

ook tot een systeemeis kunnen leiden of andersom.

Al	geborgd?

Allereerst ga je na of de klanteis al geborgd is in een systeemeis. Dit kan het geval zijn, omdat er al een eerdere klanteis 

is geweest met dezelfde strekking. Is dit het geval,  voeg de klanteis dan toe als bron bij de al bestaande systeemeis. 

3.2.1 Stap 1: Vertalen klanteisen
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Nog	niet	geborgd?

Als de klanteis nog niet geborgd is in een systeemeis, vertaal dan de klanteis naar een systeemeis.

Hiervoor kun je gebruikmaken van onderstaande  zinsbouw. 

<object / objecttype> dient <functie> <waarde> <conditie>

Daarbij is:

 • <Object / Objecttype>: Een object, objecttype of systeem.

 • <Functie>: Een functie die voorkomt in de functieboom.

 • <Waarde>:  Wat aangeeft  wanneer de prestatie van de functie voldoet.

  Dit maakt de eis verifieerbaar/valideerbaar. 

 • <Conditie>: Een eventuele omstandigheid waaronder de eis van toepassing is. 

Bij het formuleren van systeemeisen omschrijf je de oorspronkelijke klanteis SMART.

Bovenstaande zinsbouw helpt om de eis:

 • duidelijk te formuleren (Specifiek),

 • zo te formuleren dat het mogelijk is om te verifiëren of de oplossing aan de eis voldoet (Meetbaar),

 • zo te formuleren dat duidelijk is onder welke conditie aan de eis voldaan moet worden (Tijdsgebonden).

Binnen het KES-proces wordt gezorgd voor draagvlak (Acceptabel) en gecontroleerd op de haalbaarheid van de eis 

(Realistisch).

Let bij het formuleren van systeemeisen ook op de onderstaande punten. De standaard zinsbouw helpt om hier aan te 

voldoen (voor aanvullende achtergrondinformatie zie WWB-SE-0058).

 • positieve formulering: omschrijf de gewenste functionaliteit of prestatie (positief) in plaats van wat niet gewenst is.

 • enkelvoudig: een eis bevat 1 prestatie.

 • eenduidig: de eis is maar op een manier uit te leggen.

 • gesteld aan het beschouwde systeem: een eis is altijd gesteld aan het beschouwde systeem of objecten. Systeemeisen 

  zijn dus niet gesteld aan processen, uitvoeringswijzen of V&V-methoden. 

  Deze voorschriften zijn doorgaans te herkennen doordat ze niet meer van toepassing zijn ná oplevering van het 

  betreffende systeem of object.

Tip

Maak zo veel mogelijk gebruik van de basisspecificaties als beginpunt bij het formuleren van de eisen. 

Voorbeeld

Het dijkvak dient, na een hoogwatergolf, een daling van het buitenwaterpeil met een snelheid van X m/etmaal 

zonder structurele schade te weerstaan. 

Object: Het dijkvak

Conditie: na een hoogwatergolf

Functie: weerstaan daling buitenwaterpeil 

Waarde: snelheid X m/etmaal zonder structurele schade
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Ondersteunende tools en middelen

• Systeem Eisen Specificatie module 

 Relatics

• Template Systeem Eisen Specificatie

Procesresultaat en eindcriteria

Output Criterium

Systeemeisen -

Organisatie

Projectmanager

 • Eindverantwoordelijk (A)

Technisch Manager

 • Verantwoordelijk (R) 

Omgevingsmanager

 • Ondersteunend (S), controle op juiste vertaling

Contractmanager

 • Ondersteunend (S), latere fases, als de eisen onderdeel worden 

  van een contract.

Ondersteunende tools en middelen

• WWB-SE-0058 Opstellen van 

 systeemeisen (RWS)

• Systeemeisenspecificatie module 

 Relatics

• Template Systeemeisenspecificatie

Verificatievoorschrift
Tijdens het specificatieproces specificeer je hoe en wanneer de eis geverifieerd dient te worden. Door dit vroegtijdig te 

doen, kom je tot eisen van een hogere kwaliteit. 

Het verificatievoorschrift bestaat uit de volgende onderdelen: 

 • Verificatiemethode: De methode waarmee aangetoond wordt dat het systeem voldoet aan de eis. 

 • Toelichting op de methode: Nadere specificatie van de methode.

 • Criterium: De verwachte uitkomst van de verificatie, waarbij wel of niet is voldaan aan de eis. 

Voor meer informatie over het opstellen van een verificatievoorschrift, zie het informatieblad en bijbehorende 

procesbeschrijvingen van het verificatieproces. Daar vind je ook voorbeelden van verificatiemethoden.
 
Controle	op	conflicten

Binnen het klanteisenproces wordt gecontroleerd op tegenstrijdigheid van de klanteis met andere klanteisen. Bij 

het vertalen van een klanteis naar een systeemeis controleer je op conflicten met andere mogelijke input, zoals de 

uitgangspuntennotitie en ontwerpdocumenten.

Herkenbaarheid	eisen

Zorg waar mogelijk dat de formulering van de systeemeis niet te veel afwijkt van de formulering van de klanteis. Zo, 

blijft de systeemeis herkenbaar voor de stakeholder(s). 
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Procesinput en startcriteria

Input Criterium

Project informatie 

Basisspecificaties

Procesbeschrijving
Het klanteisenproces is bedoeld om eisen op een gecontroleerde manier (via honoratie) toe te voegen aan de projectscope. 

Er zijn ook eisen die al onderdeel zijn van de projectscope, maar niet zijn opgenomen in de klanteisenspecificatie. Die 

eisen leidt je af uit documenten. Zorg altijd dat de eis herleidbaar is naar het brondocument.

Behalve eisen, kan een document ook eisen stellen aan de wijze waarop geverifieerd moet worden. Neem deze 

voorschreven verificaties op als verificatievoorschriften bij een bestaande of nieuw te formuleren eis.

3.2.2 Stap 2: Afleiden systeemeisen uit documenten
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Ontwerp	bovenliggende	systeemniveau
Het ontwerp wordt top-down uitgewerkt. Deze top-down systeemontwikkeling kan worden gevisualiseerd middels het 

V-model (zie bijvoorbeeld niveau 2 van het geHEEL). Een ontwerpkeuze op een hoger systeemniveau, leidt tot nieuwe 

objecten op een lager systeemniveau (decomponeren). Door het ontwerp van het (hogere) bovenliggende systeemniveau 

te analyseren, kun je komen tot aanvullende eisen voor de objecten op het huidige (lagere) systeemniveau.

Uitgangspuntennotitie
In de uitgangspuntennotitie worden hanteerbare en gedragen uitgangspunten voor het ontwerp vastgelegd. Een 

deel van de uitgangspunten kan leiden tot eisen aan het systeem. Bepalend hierbij is of de kans op afwijken van het 

uitgangspunt groot is of dat de gevolgen van het niet hanteren van het uitgangspunt groot (kunnen) zijn.

Voorbeeld

Tijdens de verkenning is ervoor gekozen om alle woningen te behouden. Dit is vastgelegd in de bestuurlijk 

vastgestelde rapportage bij het Voorkeursalternatief (VKA). Dit wordt vastgelegd in een systeemeis.

Voorbeeld

Het toegestane overslagdebiet voor de waterkering wordt vastgelegd in de uitgangspuntennotitie. Omdat met 

een berekening geverifieerd moet worden, of hieraan voldaan is, wordt een systeemeis geformuleerd met als 

bron de uitgangspuntennotitie. 

Procesresultaat en eindcriteria

Output Criterium

Systeemeisen -

Organisatie

Projectmanager

 • Eindverantwoordelijk (A)

Technisch Manager

 • Verantwoordelijk (R) 

Omgevingsmanager

 • Ondersteunend (S), alle fases

Contractmanager

 • Ondersteunend (S), latere fases, als de eisen onderdeel worden 

  van een contract.

Ondersteunende tools en middelen

• WWB-SE-0058 Opstellen van 

 systeemeisen (RWS)

• Systeemeisenspecificatie module 

 Relatics

• Template Systeemeisenspecificatie
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Procesinput en startcriteria

Input Criterium

Systeemeisen

Objectenboom

Functieboom

Raakvlakken

Procesbeschrijving
Bij het alloceren van systeemeisen leg je alle relevante relaties vast tussen de eis en structuren zoals de objectenboom 

en de functieboom. 

3.2.3 Stap 3: Alloceren systeemeisen
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Object

Allereest leg je de relatie vast tussen de systeemeis en het object, objecttype of systeem waar de eis bij hoort. 

Eistype
Vervolgens deel je de eis in op type. Afhankelijk van het eistype leg je de overige relaties. Zie voor de definities van deze 

eistypes de begrippenlijst van HEEL (zie www.HEEL-nl.nu).

 • Functionele eis - Een functionele eis koppel je aan een functie van het systeem. 

 • Aspecteis – Een aspecteis koppel je aan een aspect. Veel gebruikte aspecten binnen de waterschappen zijn:

   o betrouwbaarheid ( R - Reliability)

   o beschikbaarheid (A - Availabilty)

   o onderhoudbaarheid (M - Maintrainability)

   o beheerbaarheid

   o veiligheid (S - Safety)

   o gezondheid (H - Health)

   o ergonomie

   o omgevingshinder

   o duurzaamheid (E - Environment)

   o vormgeving

   o toekomstvastheid

   o sloopbaarheid

   o uitvoerbaarheid

 • Raakvlakeis – Leg een relatie tussen de systeemeis en het raakvlak waar de eis uit volgt.

 • Ontwerprandvoorwaarde – houd er rekening mee dat ontwerprandvoorwaarden beperkend zijn voor de 

ontwerpvrijheid en daarmee heeft het de voorkeur het aantal randvoorwaarden te beperken.

Geldigheidsperiode
Er zijn gevallen waarin eisen alleen van toepassing zijn gedurende de realisatiefase en niet meer nadat het project is 

opgeleverd. Daarom kan het wenselijk zijn onderscheid te maken tussen eisen die geldig zijn in de verschillende fases 

van het project. Dit noemen we de geldigheidsperiode. Hiermee kan onderscheid worden gemaakt tussen bijvoorbeeld 

functionele eisen die in de uitvoeringsfase een meer beperkte prestatie vragen, dan gevraagd wordt aan het te realiseren 

systeem.

Opmerking

In een project kan sprake zijn van veel vergelijkbare raakvlakken. Om niet te verzanden in de informatie, kan  een 

raakvlak gedefinieerd worden tussen de groep vergelijkbare contextobjecten en het systeem. Leg dan, bij het 

formuleren van raakvlakeisen, ook een relatie tussen de raakvlakeis en het contextobject zodat helder is bij welk 

contextobject de eis hoort.   
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Ondersteunende tools en middelen

• Systeem Eisen Specificatie module 

 Relatics

• Template Systeem Eisen Specificatie

Procesresultaat en eindcriteria

Output Criterium

Gealloceerde systeemeisen -

Organisatie

Projectmanager

 • Eindverantwoordelijk (A)

Technisch Manager

 • Verantwoordelijk (R) 

Omgevingsmanager

 • Ondersteunend (S), alles fases

Contractmanager

 • Ondersteunend (S), latere fases, als de eisen onderdeel worden 

  van een contract.

Ondersteunende tools en middelen

• Systeemeisenspecificatie module 

 Relatics

• Template Systeemeisenspecificatie
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