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3.3 Proces opstellen en beheren systeemeisenspecificatie

Hoofdlijnen opstellen en beheren systeemeisenspecificatie
Bij het ‘Opstellen systeemeisenspecificatie’ wordt een document of overzicht opgesteld waarin de resultaten van het 

specificatieproces zijn vastgelegd (3.3.1: stap 1).  Een systeemeisenspecificatie verandert gedurende de looptijd van het 

project. In stap 2 wordt ingegaan op het beheer van de systeemeisenspecificatie (3.3.2: stap 2)
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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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Structuren

Gealloceerde systeemeisen

Procesbeschrijving
De informatie die verzameld wordt bij het analyseren van het systeem en het formuleren van eisen wordt opgeslagen 

in een database, bijvoorbeeld Relatics. De informatie in een database is dynamisch. Vaak is deze alleen inzichtelijk voor 

het ontwerpteam en niet voor iedereen even begrijpelijk weergegeven.

In de volgende gevallen is het daarom wenselijk om een systeem eisen specificatie in documentvorm op te stellen: 

 • Bij het opstellen van de vraagspecificatie eisendeel van een geïntegreerd contract. De systeemeisenspecificatie 

wordt dan gebruikt  

        als vraagspecificatie eisendeel.

 • Om een overzicht te krijgen van de hele specificatie. Op basis van dit overzicht kan de kwaliteit van de specificatie

    als geheel beoordeeld en geborgd worden. 

3.3.1 Stap 1: Opstellen systeem eisen specificatie

Analyseren 
systeem
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Opstellen

Bij het opstellen van de systeemeisespecificatie kun je gebruikmaken van het template systeemeisenspecificatie. Relatics 

biedt - als dat geconfigureerd is - de mogelijkheid om de informatie die is vastgelegd in de database te rapporteren naar 

Word in een vooraf gedefinieerde vorm. De inhoud, zoals de objectenboom, functieboom en overzichten van eisen 

worden dan geautomatiseerd op de juiste plaats in het document gezet.

Kwaliteitscontrole

De systeem eisen specificatie is onderdeel van een contract of is het startpunt voor een ontwerploop. Het is dus belangrijk 

om deze goed te controleren. Voor de review kun je de volgende personen betrekken: 

 • Technisch manager

 • Omgevingsmanager

 • Contractmanager

 • Beheerder

 • Belangrijke stakeholders

 • Andere IPM-teams, ook van andere waterschappen

Doelen bij review

Bedenk vooraf met welk doel je een persoon laat reviewen en geef de persoon richting, bijvoorbeeld: 

 • Controleren op SE-aspecten.

 • Controleren of de specificatie een goede vertaling is van de klantvraag. 

 • Controleren op bijzondere risico’s. 

 • Controleren of de eisen voldoende gedetailleerd zijn of juist te gedetailleerd.

Bij het controleren van een specificatie op SE-aspecten,  let je op: 

 • Voldoet de specificatie aan het template systeemeisenspecificatie?

 • Zijn de objecten en functies in beeld gebracht? 

 • Zijn de genomen ontwerpkeuzes vastgelegd? 

 • Is de contextanalyse aanwezig? 

 • Zijn de eisen goed geformuleerd?

 • Zijn de eisen verifieerbaar?

 • Is de herkomst van de eisen traceerbaar? 
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Procesresultaat en eindcriteria

Output Criterium

Systeem Eisen Specificatie In Relatics of als document

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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Procesbeschrijving
De systeemeisen en structuren, zoals de objectenboom en functieboom, ontwikkelen zich gedurende het project. 

Dit gebeurt bijvoorbeeld omdat je een ontwerpkeuze maakt die tot een nieuw object leidt. Het nieuwe object, inclusief 

de bijbehorende functies en eisen voeg je dan toe aan de specificatie. 

3.3.2 Stap 2: Beheren systeemeisenspecificatie

Voorbeeld

Aan het einde van de verkenning neemt het algemeen bestuur een besluit over het voorkeursalternatief. Na het 

nemen van dit besluit wordt de systeemeisenspecificatie aangepast en uitgebreid. 



Proces opstellen en beheren systeemeisenspecificatie

Een andere reden voor het aanpassen van de specificatie, is dat tijdens het ontwerp blijkt dat een eis niet helder is en 

aangescherpt moeten worden of dat eisen ontbreken en toegevoegd moeten worden. 

Ook het verificatieproces en validatieproces kunnen leiden tot wijzigingen van de specificatie. In iedere ontwerpslag 

wordt geverifieerd en gevalideerd of het ontwerp voldoet aan de systeemeisen. Als niet voldaan kan worden aan een 

eis, dan kan het ontwerpteam voorstellen de eis aan te passen. Bij de aanpassing van een eis worden de betrokken 

stakeholders meegenomen. Dit is mogelijk, omdat eisen traceerbaar zijn naar de bron. 

Iteratief	proces
Dit alles vraagt om het bijwerken, oftewel beheren, van de systeemeisenspecificatie. Dit omdat het ontwerpen en 

specificeren een iteratief proces is. 

Door de systeem eisen specificatie continu te beheren, zorgt je dat de specificatie en het ontwerp gelijk oplopen. Hierdoor 

wordt ontwerpvrijheid geboden en niet vooruit gelopen op oplossingen. 

Praktisch
Niet bij iedere wijziging of ontwerpkeuze wordt een nieuwe systeemeisenspecificatie in documentvorm gemaakt. In de 

praktijk worden de eisen en structuren vaak alleen bijgewerkt in Relatics. 

Vrijgeven	specificaties
Het ontwerpteam is niet gebaat bij het continu veranderen/aanpassen van de eisen. Daarnaast is het raadzaam om de 

historie van eisen te registreren, zodat wijzigingen inzichtelijk zijn. Hiervoor kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden 

van de baseline-functionaliteit die in tooling, zoals Relatics, beschikbaar is.

Kies logische momenten voor het vrijgeven van een nieuwe versie van de systeemeisenspecificatie aan het 

ontwerpteam en leg deze versies als baseline van de specificatie vast. Deze logische momenten volgen vanuit het 

Configuratiemanagementproces. Configuratiemanagement zorgt ervoor dat nieuwe of gewijzigde eisen na het vaststellen 

van een baseline geborgd worden ingebracht in de eisenset en dat alle relevante spelers hierover worden geïnformeerd.

Voorbeeld

In het ontwerp wordt gekozen voor een constructie als stabiliteitsmaatregel. Nadat deze keuze is gemaakt wordt 

de constructie gespecificeerd. 
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Procesresultaat en eindcriteria

Output Criterium

Systeem Eisen Specificatie In Relatics of als document

Organisatie

Projectmanager

 • Eindverantwoordelijk (A)

Technisch Manager

 • Verantwoordelijk (R) 

Omgevingsmanager

 • Ondersteunend (S)

Contractmanager

 • Ondersteunend (S)

Ondersteunende tools en middelen

• Systeem Eisen Specificatie module 

 Relatics

• Template Systeem Eisen Specificatie
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