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HOOFDSTUK 6.1.   TAAKGEBIED REQUIREMENTS MANAGEMENT 

Aan de gebruikerszijde moet vanzelfsprekend een beschrijving zijn van de 

bedrijfsprocessen en de inzet van computertechnologie daarin. Bij een wijziging wordt op 

basis van de huidige beschrijvingen een gedetailleerde uitwerking gemaakt van de 

veranderingen die deze teweegbrengt, zowel in de bedrijfsprocessen als in de gebruikte 

computertechnologie. 

‘Requirements’ is een wat verwarrende term. We hebben immers te maken met: 

1) een bestaande situatie; en 

2) een behoefte aan verandering.  

Het huidige systeem is ontstaan door de invulling van eerdere behoeften. Aldus zijn 

requirements te splitsen in reeds gerealiseerde en nog te realiseren requirements. Naar de 

laatste gaat in dit taakgebied de meeste aandacht. De huidige situatie vormt wel het 

uitgangspunt en verdient daarom natuurlijk de nodige aandacht: 

 

De set gerealiseerde requirements is te gebruiken als de basis waarop verder gebouwd kan 

worden. 

PLAATS IN HET MCTL-FRAMEWORK 

Het taakgebied Requirements management maakt deel uit van het taakcluster Change 

support. 
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ACHTERGROND 

Wanneer het gaat om specificeren en ontwerpen, blijkt dat op computertechnologiegebied 

de invloed die leveranciers vanouds hebben gehad nog steeds groot is. De manier waarop 

wordt gespecificeerd heeft een opvallend hoog abstractieniveau. Erger nog is dat 

specificaties en ontwerpen vaak wel goed aansluiten op de manier waarop door 

leveranciers en binnen infra- en applicatiesupport de realisatie ter hand wordt genomen, 

maar heel slecht aansluiten op de belevingswereld van de gebruikers. De consequentie 

daarvan is dat gebruikers specificaties en ontwerpen nogal eens onvoldoende doorgronden, 

wat later tot teleurstellende resultaten leidt. 

In dit taakgebied wordt uitgegaan van een manier van specificeren (opstellen en bijwerken 

requirements) die is gebaseerd op concrete, herkenbare bedrijfsprocessen in de 

gebruikersorganisatie. De uitwerking is dusdanig dat iedere gebruiker en iedere manager 

het moet kunnen begrijpen, beoordelen en met feedback kan komen om de requirements 

te verbeteren. Een te prefereren werkwijze is dat een groep de specificaties gezamenlijk 

maakt en bijwerkt.  

DOEL VAN DIT TAAKGEBIED 

Het doel van het taakgebied Requirements management is zorgen voor de juiste 

beschrijving van de (nog niet gerealiseerde) behoeften van de gebruikers.  
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‘Juiste’ betekent hier: volledig, voldoende specifiek, actueel, gevalideerd en in voor 

gebruikers begrijpelijke taal en schema's. Het dient bij een wijziging duidelijk te zijn wat 

het uitgangspunt is (de baseline) en waar de requirements welke consequenties tot gevolg 

hebben.  

AANPAK: WATERVAL, INCREMENTEEL EN/OF ITERATIEF? 

Een vraag die al lang bestaat en waarop wellicht nooit een definitief antwoord komt, is 

welke aanpak de meest wenselijke is. In het verleden was het watervalmodel de dominante 

aanpak. In dat model worden alle fasen van ontwikkeling, bouw, test en inproductiename 

strikt chronologisch doorlopen. Hoewel dit een heldere aanpak is, is het belangrijkste 

knelpunt dat de requirements vanaf het begin geheel en zeer gedetailleerd duidelijk 

moeten zijn. Dat blijkt in de praktijk vaak een probleem. Vandaar dat alternatieven zijn 

ontstaan, waarvan de incrementele en iteratieve de bekendste zijn. Toch is het niet zo dat 

het watervalmodel moet worden afgeschreven. Er zijn in het verleden dankzij dit model 

heel veel systemen gecreëerd die van grote waarde zijn geweest en soms nu nog steeds 

zijn. Ook in de toekomst zal dat mogelijk blijven. Zijn vanaf het allereerste begin de 

requirements duidelijk en is de kans op tussentijdse wijziging klein, dan is het een efficiënte 

en te prefereren werkwijze. Vooral bij ‘volwassen’ systemen kan dat het geval zijn. 

De incrementele en de iteratieve aanpak worden tegenwoordig vaak gebruikt. Bij de 

incrementele wordt eerst een deel (increment) van een systeem gebouwd of aangepast. 

Daarna wordt het volgende onderdeel gemaakt, enzovoort. Logischerwijs wordt doorgaans 

gestart met de kern van een systeem, waarna successievelijk onderdelen aan de 

kernranden worden toegevoegd. Ook in geval van aanpassingen kan een identieke 

werkwijze worden gevolgd.  

Bij de iteratieve aanpak wordt een onderdeel gebouwd zodat daarop feedback mogelijk is. 

Gestart wordt met een minimaal levensvatbaar systeem. Aan de hand van de feedback 

worden aanpassingen/uitbreidingen gedaan, net zo lang tot de behoefte voldoende is 

afgedekt of de tijd/het budget op is. De focus bij een iteratieve aanpak is doorgaans dat 

alles wat wordt gedaan uiteindelijk business value oplevert. 

Binnen MCTL zijn zowel een werkwijze conform het watervalmodel, de incrementele als de 

iteratieve aanpak mogelijk. Afhankelijk van de situatie, is het zelfs mogelijk afwisselend 

de ene of andere aanpak te kiezen.  

Kijken we naar andere vakgebieden, dan bestaat daar hetzelfde probleem: hoe kunnen we 

tijdig producten/diensten aanpassen aan een veranderende buitenwereld? De oplossing die 

daarvoor al lang geleden is gevonden, is een scheiding aanbrengen tussen R&D en de 

productie. Binnen R&D bestaat heel veel vrijheid in zowel de aanpak als het tussentijds 

aanpassen van de gewenste resultaten. Binnen productie staan juist stabiliteit en efficiency 

voorop.  

Op computertechnologiegebied is die scheiding terug te vinden in de hardwarewereld. 

Softwareontwikkeling en -beheer heeft echter nogal eens een afwijkende positie. Het is in 

sommige bedrijven niet ongewoon om juist in productie relatief veel softwarewijzigingen 
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door te voeren, veel meer dan in de andere onderdelen van de organisatie. Het is de vraag 

of die afwijkende positie gerechtvaardigd is. Zoals ook elders in MCTL te vinden is, zou de 

oplossing weleens kunnen liggen in het creëren van aanpasbare software. Deze aanpasbare 

software kan dan soepel meebewegen in de veranderende wereld zonder steeds te hoeven 

worden aangepast. 

Afhandelen van klantcontacten 

Een bedrijf zou graag een systeem voor het afhandelen van klantcontacten willen 

hebben. Iedere klant heeft een klantnummer en op elke factuur en pakbon en op 

de website staat het vriendelijke verzoek bij contact het klantnummer bij de hand 

te houden. Het is al in de requirements-management-fase te voorzien dat klanten 

op diverse manieren contact zullen opnemen (e-mail, telefoon, chat) en dat een 

bepaald aantal van hen het klantnummer niet bij de hand zal hebben.  

Het bedrijf heeft in de requirementsfase het afhandelen als volgt gespecificeerd: 

‘Als calldeskmedewerker wil ik, in het geval een klant belt, aan de hand van het 

klantnummer de data van de bestelling kunnen ophalen, zodat ik die klant kan 

helpen met zijn vraag.’ 

Het probleem met deze specificatie is dat deze eigenlijk te veel specifieke 

kenmerken verenigt. ‘Belt’ kan ook mailt, whatsappt of bezoekt zijn, ‘klantnummer’ 

kan ook naam, geboortedatum of postcode en huisnummer zijn, ‘bestelling’ kan 

bijvoorbeeld ook garantie, vervolgbestelling, levering of retournering zijn en ‘vraag’ 

kan ook fout, klacht of wijziging zijn. Van deze specificatie zijn dus heel veel 

varianten te maken door steeds een element te veranderen. Gevolg is dat eindeloze 

reeksen specificaties ontstaan die dan ook weer leiden tot eindeloze reeksen 

oplossingen. Al snel ontstaat dan een gedrocht van een systeem.  

Door het afhandelen van klantcontacten in een bredere context te zien, kunnen 

requirements worden opgesteld die enerzijds beschrijven welke wijzen van 

klantcontact door het systeem moeten worden ondersteund (e-mail, telefoon, chat) 

en anderzijds hoe in het systeem de data van de klant kunnen worden opgezocht. 

Dat opzoeken van data kan dan verder worden gespecificeerd als zoeken op 

klantnummer, op naam, op postcode, op adres, op datum bestelling, op 

bestelnummer of op besteld product. Op deze manier ontstaat een systeem dat zo 

veel functionele mogelijkheden om klantdata op te zoeken kent, dat de kans dat 

het op dat vlak aangepast moet worden heel klein is. Daarmee is het systeem 

toekomstvaster ontworpen. 

Indien vervolgens basiseisen worden gesteld aan de mate waarin het systeem is 

geïntegreerd (zodat alle klantcontacten, op welke wijze ook, op een plek terug te 

vinden zijn) en voldoet aan bepaalde responsetijden en een bepaald 

beveiligingsniveau, ontstaat de situatie dat: 
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- het systeem nu en in de toekomst geschikt is om klantcontacten af te 

handelen; 

- klanten met elk issue worden geholpen; 

- calldeskmedewerkers een systeem ter beschikking hebben, waarmee ze  

klanten naar tevredenheid kunnen helpen; 

- de organisatie ervan op aan kan dat klantcontacten effectief en efficiënt 

verlopen. 

Zo behaalt de organisatie als geheel haar doelstellingen op het gebied van 

klanttevredenheid, klantbinding, herhaalbestellingen en financiën.  

Uit dit voorbeeld blijkt wel dat het beter is een vraag/wens in een bredere context 

te zien, dan die voor een specifieke gebeurtenis uit te werken.  

SAMENWERKING MET INTERN INFRASUPPORT, APPLICATIESUPPORT 

EN EXTERNE LEVERANCIERS 

Bij Requirements management staat de functionele behoefte in de organisatie centraal. 

Toch wordt er hiervan uitgegaan dat niet alleen ‘functionele’ mensen aan het werk zijn, 

maar ook leveranciers en medewerkers van infra- en applicatiesupport. Het is de bedoeling 

dat direct met het achterhalen en uitwerken van de requirements een toets wordt gedaan 

op technische haalbaarheid. Van infra-, applicatiesupport en leveranciers wordt verwacht 

dat zij meedenken over de best mogelijke oplossingen. Wordt dat pas later gedaan, dan is 

het gevaar groot dat behoeften en een oplossingsrichting in kaart worden gebracht, die 

uiteindelijk niet-realiseerbaar blijken te zijn. Het strikt scheiden van behoeften en 

oplossingen werkt op die manier teleurstellingen in de hand. Hier zou het demand-supply-

model, waaruit deze werkwijze afkomstig is, contraproductief werken. Natuurlijk moet de 

nadruk in Requirements management liggen op het achterhalen en beschrijven van de 

behoeften, maar een directe link met de realisatiekant is wel van belang. Een directe 

inschatting van de consequenties van bepaalde oplossingsrichtingen kan hier helpen betere 

keuzes te maken. 

Van leveranciers mag op functioneel gebied het nodige meedenken worden verwacht. Zij 

werken immers voor meer klanten en hebben daardoor ervaring met diverse behoeften en 

de invulling daarvan. Aldus kan een elders reeds gerealiseerde oplossing (Best Practice of 

Good Practice) soms een heel goede oplossing blijken te zijn voor de ontstane behoeften 

in de eigen organisatie.  

REQUIREMENTS MANAGEMENT BIJ STANDAARDCOMPONENTEN 

Zoals in hoofdstuk 3 bij uitgangspunt 6 aangegeven, gaat MCTL uit van het werken met 

standaardcomponenten: hardware, databases, maar vooral ook software. De vraag is dan 

in hoeverre het nog zinvol is behoeften te inventariseren en uit te werken. 

Standaardcomponenten bieden immers een vaststaande functionaliteit. Je kunt dan 
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wensen wat je wilt, je bent dan toch gebonden aan de mogelijkheden die de software biedt. 

Maar: 

1. standaardcomponenten hebben vaak een vaststaande functionaliteit. Een behoefte 

wordt echter (vrijwel) altijd vervuld door een combinatie van meerdere 

standaardcomponenten. Een slimme keuze daarin bepaalt hoe goed een behoefte 

wordt vervuld. 

2. standaardcomponenten zijn steeds vaker instelbaar (voorzien van parameters, 

configureerbaar t.b.v. bijvoorbeeld workflow, business rules) en dus aan te passen 

aan de behoeften. 

3. standaardcomponenten kunnen voorzien zijn van vrij te gebruiken faciliteiten 

(velden, bijvoorbeeld). 

4. er bestaat veel standaardsoftware, specifiek voor een bepaald domein zoals 

onderwijs, logistiek, overheid (gemeenten) en gezondheidszorg. Daar is het wel 

degelijk mogelijk de geboden functionaliteit te beïnvloeden via bijvoorbeeld 

gebruikersgroepen. Wanneer verschillende hogescholen gezamenlijk een 

functionele behoefte bepalen, zal hun leverancier daar zeker naar willen luisteren. 

De uitdaging is dan wel om tot een gedeelde functionele behoefte te komen. 

Bovendien hebben leveranciers van standaardcomponenten er belang bij dat deze zo goed 

mogelijk aansluiten bij de behoeften. Via individueel contact, maar vaak ook via de reeds 

genoemde gebruikersgroepen, is het mogelijk behoeften aan de leveranciers door te 

geven. De kans is groot dat deze wensen in een nieuwe versie van het 

standaardcomponent worden vervuld.  

BEPALING SCOPE 

Requirements management gaat uit van bedrijfsprocessen en de juiste invulling van 

computertechnologie daarin. Het is ook mogelijk de scope breder te trekken. Door alle 

relevante bedrijfsvoeringselementen te betrekken ontstaat een vollediger model. Een 

manier om dat te realiseren is door te werken met COPAFIJTH, welke afkorting staat voor: 

• Commercie & Communicatie 

• Organisatie 

• Personeel 

• Administratieve organisatie 

• Financiën 

• Informatievoorziening 

• Juridisch 

• Technologie 

• Huisvesting 

MCTL trekt de scope niet zo breed, maar legt de nadruk op de I(nformatievoorziening) en 

de T(echnologie) uit het COPAFIJTH-model.  
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ONDERSCHEID BUSINESS REQUIREMENTS EN GEBRUIKERS 

REQUIREMENTS 

Er wordt wel onderscheid gemaakt in twee soorten requirements. 

1. Business-requirements, waarbij vanuit de businessbehoefte wordt gekeken. 

2. Gebruiker-requirements (user-requirements), waarbij logischerwijs vanuit de 

gebruikers wordt gekeken. 

Hoewel gebruikers gewoon onderdeel zijn van de organisatie, bestaat er in de praktijk wel 

een verschil in reikwijdte, abstractie- en detailleringsniveau. Toch is het onderscheid vaak 

moeilijk te maken in de uitwerking en daarom maakt MCTL geen principieel onderscheid 

tussen deze twee soorten. In de prioriteitenlijst is echter wel terug te zien dat requirements 

die een algemene behoefte in de business verwoorden, doorgaans een hogere prioriteit 

krijgen dan requirements van individuele gebruikers of (kleine) gebruikersgroep. 

HOE WEET JE DAT HET DOEL IS BEREIKT? 

De volgende indicatoren zijn te benoemen om te weten of bovenstaande doel wordt 

bereikt. 

▪ De requirements zijn zo gespecificeerd dat elke key-user en manager deze kan 

begrijpen en beoordelen.  

▪ De requirements zijn eenduidig beschreven. 

▪ De requirements zijn gelaagd opgebouwd en de lagen sluiten op elkaar aan 

(verticale samenhang). 

▪ De requirements in elke laag sluiten op elkaar aan; er zitten geen gaten tussen de 

verschillende requirements en er is evenmin sprake van overlap (horizontale 

samenhang).  

▪ De requirements zijn zo (SMART) gespecificeerd dat het mogelijk is op basis hiervan 

het ontwerp van een concreet systeem of onderdeel van een systeem te maken of 

aan te passen. 

▪ De requirements zijn zo (SMART) gespecificeerd dat het mogelijk is op basis 

hiervan, na realisatie, een concreet systeem of onderdeel van een systeem te 

testen. 

▪ De requirements zijn just-in-time: ze zijn niet te lang van tevoren uitgewerkt (met 

het risico dat ze daarna vaak moeten worden aangepast), maar precies op tijd, 

zodat op het exact juiste tijdstip met het ontwerp en de realisatie kan worden 

gestart. 

▪ Just enough: er zijn niet meer requirements uitgewerkt dan in de beschikbare 

ontwerp- en realisatietijd verwerkt kunnen worden. 

TAKEN 

De taken in dit taakgebied zijn als volgt schematisch weer te geven: 
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Samengevat komen de taken op het volgende neer. 

1. Voorbereiding omvat de controle op de volledigheid van de uitgangssituatie en 

het vaststellen van de scope. 

2. Eliciteren omvat het achterhalen van impliciete en expliciete behoeften van 

belanghebbenden. 

3. Analyseren omvat het onderzoeken van de gevonden behoeften op volledigheid, 

juistheid, onderlinge consistentie, mogelijke impact op andere systeemonderdelen, 

risico’s en haalbaarheid. 

4. Specificeren omvat de daaropvolgende gedetailleerde vastlegging van de 

geconstateerde behoeften, zodanig dat alle belanghebbenden deze eenduidig 

kunnen begrijpen en gebruiken. 

5. Valideren omvat het vaststellen of de requirements (gespecificeerde behoeften) 

voldoen aan de behoeften van de business, realiseerbaar zijn en voldoen aan de 

vastgestelde (kwaliteits)eisen. 

Logischerwijs wordt gestart met een voorbereiding. Daarna volgt de eerste elicitatie 

waarna analyse en specificatie volgen. Deze taken worden echter niet lineair doorlopen: al 

tijdens de elicitatie wordt een specificatie opgesteld en de analyse wordt al tijdens de 

elicitatie gedaan. Tot slot wordt dit proces afgerond met de validatie. Indien nodig worden 

na validatie de taken 2, 3 en/of 4 gedeeltelijk opnieuw gedaan.  

De taken worden hierna uitgewerkt.  

1. VOORBEREIDING 

Om tijdverlies en verwarring te voorkomen, dient voor de start van de elicitatie de huidige 

situatie helder en voldoende gedetailleerd in beeld te zijn. Dat zorgt er bovendien voor dat 

tijdens de elicitatie alleen nieuwe behoeften aan bod komen en geen requirements die al 

gerealiseerd zijn. Bij gebruikers lopen gerealiseerde en te realiseren requirements nogal 

eens door elkaar. Indien de requirements engineer zelf geen scherp onderscheid kan 

maken wordt de elicitatie een gecompliceerde en verwarrende taak die pas na veel pijn en 

moeite tot een goed einde zal komen.  
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Daarnaast moet de scope worden vastgesteld. Niet zelden wordt tijdens het opstellen van 

de requirements meer en meer toegevoegd; er is dan sprake van de beruchte scope-creep. 

Dit fenomeen kan ook verderop in het wijzigingstraject spelen. Een goede afbakening 

houdt dit verschijnsel in de startfase in de greep. 

Vóór de start zullen alle reeds beschikbare brondocumenten moeten worden verzameld en 

bestudeerd. Dit geldt voor het bestaande systeem en voor de wijzigingsbehoefte zelf. Is er 

bijvoorbeeld een aanpassing in het systeem noodzakelijk vanwege een wetswijziging, dan 

zijn alle ins en outs van die wijziging van belang.  

Welke wijze u ook kiest om de huidige situatie helder, volledig en voldoende gedetailleerd 

in beeld te krijgen, bij de voorbereiding zijn altijd de meer ervaren werknemers nodig. Die 

kunnen niet alleen het gebruikelijke verloop van de werkzaamheden aangeven, maar ook 

de uitzonderingen daarop. Vandaar dat key-users in dit stadium een belangrijke rol spelen. 

2. ELICITATIE 

Elicitatie omvat het achterhalen van requirements bij alle belanghebbenden. Het is 

daarmee het inhoudelijke startpunt van Requirements management.  

Elicitatietechniek 1: Observatie 

Het observeren van medewerkers in de eigen werksituatie is een onovertroffen, maar wel 

arbeidsintensieve manier om te achterhalen of het beeld van de huidige werkwijze klopt 

en waar precies wijzigingen gewenst zijn. Er kan gedurende de observatie al een eerste 

globale toetsing plaatsvinden van de gevolgen van een wijziging. 

Observatie vergt een nauwgezette voorbereiding. Medewerkers onvoorbereid confronteren 

met een of meer personen die indringend het werk in ogenschouw komen nemen, kan 

bijzonder onaangenaam overkomen. Aan de andere kant kan vooraf te veel informatie 

verstrekken ertoe leiden dat mensen niet meer onbevangen hun werk doen. Bij de 

observatie ontstaat dan geen correct beeld van de huidige realiteit. Om te voorkomen dat 

er veel moet worden gevraagd tijdens het werk en daardoor bedrijfsprocessen niet meer 

lopen zoals normaal gesproken, kan worden afgesproken dat zoveel mogelijk met een 

videocamera wordt vastgelegd. Bij het afspelen van de beelden kan dan per onderdeel 

worden ingezoomd op de details.  

Na de observatie kan een uitwerking gemaakt worden, waarin zowel de huidige situatie als 

de gewenste aanpassingen zijn weergegeven. Eventueel kunnen eerdere uitwerkingen 

gebruikt worden. De uitwerking moet dusdanig zijn dat alle bij de observatie betrokkenen 

deze kunnen begrijpen en beoordelen op volledigheid en juistheid.  

Overigens wordt vaak een werkproces van begin tot eind doorlopen. Het kan erg waardevol 

zijn het werkproces juist andersom te doorlopen. In plaats van push, waarbij een 

product/dienst door een aantal processtappen heen geduwd wordt, is er dan sprake van 

pull. De waarde van deze werkwijze schuilt erin dat duidelijk wordt wat als input nodig is 

om een bepaalde processtap te kunnen uitvoeren. Daarbij wordt ook snel helder wat geen 

enkele waarde heeft.  



MCTL – 6.1. Taakgebied Requirements management  v1.19.1 

 

 

2014 - 2019 MCTL. Kennis is om te delen, niet om te bezitten. 

 Overname met bronvermelding "www.mctl.nl" is daarom vrij. 

Taakgebied Requirements management 

V1.19.1 01-02-2019 Pagina 14 

 

Elicitatietechniek 2: Het interview 

Interviewen van betrokkenen van alle relevante partijen kan ertoe bijdragen dat de 

wijzigingswens gedetailleerd kan worden uitgewerkt. Interviewen is een techniek die vaak 

wordt toegepast en goede resultaten kan opleveren mits de interviewer over de juiste 

vaardigheden beschikt. Enkele van de valkuilen zijn dat de interviewer de geïnterviewde 

antwoorden in de mond legt, suggestieve vragen stelt of niet voldoende doorvraagt. Ook 

het maken van onderscheid tussen de huidige situatie, de wijzigingswensen en de 

mogelijke oplossingen is van groot belang. Nogal eens wordt tijdens de interviews 

uitgebreid doorgepraat over de naar het idee van de geïnterviewde beste oplossing, terwijl 

de interviewer alleen maar de behoefte boven water moet zien te krijgen.  

Een aardig voorbeeld van hoe je als interviewer volstrekt op het verkeerde been 

gezet kunt worden, is de song ‘Sour Times’ van Portishead. In dat nummer zingt 

Beth Gibbons: 

‘Nobody loves me, it’s true …’ 

Triest toch? Laat de tekst een moment op u inwerken, voordat u verder leest.  

(De songtekst gaat verder met de woorden: ‘not like you do.’ Je zult maar niet hebben doorgevraagd.) 

Een tweede aardig voorbeeld is afkomstig van Philipppe Geubels, een Belgische 

komiek. Hij krijgt in het televisieprogramma ‘Mag ik u kussen?’ de opdracht iets 

buitengewoon romantisch tegen Lieke van Lexmond te zeggen. Hij zegt: “Ge zijt 

voor mij als een kat die doodgereden is op straat.” Lieke schiet er, niet wetend hoe 

te reageren, enorm van in de lach, net als het publiek.  

(Philippe vervolgt: ‘Ook al komt ge nooit, ik zal altijd op u blijven wachten.’ En dat is toch wel een heel 

onverwacht vervolg.) 

Dit buitengewoon hilarische fragment is op YouTube te vinden:  

https://www.youtube.com/watch?v=1ThxXwxDfy8, vanaf 3:05. Ook in dit geval 

geldt: het vervolg afwachten of doorvragen is zo gek nog niet.  

Elicitatietechniek 3: Simulatie/prototype 

Wanneer blijkt dat observatie te belastend is voor het productieproces/de medewerkers en 

er twijfel bestaat of via interviews een realistisch en volledig beeld ontstaat van de huidige 

gang van zaken, kan een simulatie worden gedaan. In een aparte ruimte wordt daartoe 

een opstelling gemaakt waarin het bedrijfsproces zo werkelijkheidsgetrouw mogelijk wordt 

nagebootst. Een simulatie kan ook worden gebruikt om de resultaten van het observeren 

of interviewen te controleren op juistheid en volledigheid. 

Behalve om duidelijk te krijgen hoe de huidige werkwijze is, kan simulatie ook heel goed 

worden ingezet om de wijzigingen in de werkwijze te doorlopen. Op deze manier wordt op 

vrij natuurlijke wijze de nieuwe werkwijze geïntroduceerd en wordt meer zekerheid 

verkregen dat er geen zaken over het hoofd gezien zijn. 

https://www.youtube.com/watch?v=1ThxXwxDfy8
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Bij werkzaamheden die veel interactie met computerschermen vergen, kan het nuttig zijn 

eerst een storyboard te maken. 

. 

Bron: Wikipedia 

Een storyboard bestaat uit een aantal opeenvolgende afbeeldingen op papier of een 

computerscherm. Ze zijn vrij statisch: de acties worden mondeling toegelicht. Zodra er 

redelijk zicht is op hoe een en ander zou werken, kan een prototype worden gemaakt 

waarin de acties zijn te simuleren.  

Het werken met prototypes kent de volgende valkuilen. 

1. Er wordt te snel naar één mogelijke werkwijze toegewerkt. 

2. De uitgangssituatie is zo onduidelijk dat voortdurend aanpassingen moeten 

plaatsvinden om die goed in de simulatie/het prototype te krijgen. Er blijft 

vervolgens te weinig tijd over voor het uitwerken van de gewenste aanpassingen. 

3. Zodra het prototype van de gewenste situatie af is, denken sommigen dat de 

productiesituatie ook zo goed als klaar is. Zij realiseren zich niet dat de werkelijke 

aanpassing en inproductiename nog heel wat moeite en tijd kan kosten. Het 

prototype is niets meer dan dat en wordt uiteindelijk weggegooid. Dat laatste wordt 

nog weleens vergeten. 

Bij simulatie/het gebruik van een prototype lopen de huidige en gewenste situatie in elkaar 

over. Het is aanbevelenswaardig per sessie vooraf te bepalen wat het doel is: de huidige 

werkelijke werkwijze scherp krijgen of (eigenlijk al de volgende fase) de wensen 

verhelderen?  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Taco_shell_loofa.jpg
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Prioriteitsstelling 

Elke behoefte kent een bepaalde urgentie. Vaak komt deze urgentie al tijdens het 

elicitatieproces ter sprake en het is aan te bevelen deze te noteren in relatieve zin: hoe 

verhoudt de urgentie van de ene behoefte zich tot die van een andere. Een indeling in 

prioriteiten met een bepaalde nummering (bijvoorbeeld 1 tot 5, waarbij een prio-1 de 

hoogste prioriteit heeft), heeft op dit moment nog geen zin en brengt het gevaar met zich 

mee dat veel behoeften met eenzelfde en vaak (te) hoge prioriteit worden ingeschat. De 

definitieve vaststelling van de prioriteit vindt later plaats, maar een eerste inschatting op 

dit moment kan een goede basis vormen voor die latere vaststelling. 

Een op urgentie aflopende lijst met bovenaan de urgentste behoefte kan op dit moment al 

ruimschoots voldoende helderheid verschaffen. 

3. ANALYSE 

Analyse is de taak die de gevonden behoeften onderzoekt op volledigheid, juistheid, 

onderlinge consistentie, mogelijke impact op andere systeemonderdelen, risico’s en 

haalbaarheid. 

Impactanalyse 

Van elke behoefte moet niet alleen via elicitatie helder worden wat die precies omvat, maar 

ook wat de gevolgen zijn voor andere onderdelen van bedrijfsprocessen/systemen. Degene 

die de behoefte heeft aangegeven, heeft daar minder aandacht voor. Ten eerste is het 

soms moeilijk het geheel te overzien van een bedrijfsproces/systeem met koppelingen naar 

andere bedrijfsprocessen/systemen (soms ook buiten de eigen organisatie). Ten tweede 

kan de impactanalyse als gevolg hebben dat wordt afgezien van realisatie, doordat de 

consequenties van een wijziging te groot blijken te zijn. Dat willen sommigen niet zien of 

horen. Is een wijziging eenmaal in gang gezet zonder dat de consequenties vooraf 

helemaal duidelijk zijn, dan leert de ervaring dat vaak toch wordt doorgezet. Een te nauwe 

scope, waardoor min of meer opzettelijk niet alle consequenties vooraf duidelijk worden, 

kan dus een (niet bepaald fraaie) manier zijn om wijzigingen door te drukken. 

Intern vergelijkbare systemen/bedrijfsprocessen 

Veel bedrijfsprocessen en systemen zijn niet uniek. Veel wijzigingen zijn dat evenmin. Toch 

worden wijzigingen vaak aangepakt of ze wel uniek zijn. In deze fase van de analyse wordt 

gekeken of de wijziging – zoals deze in de elicitatie tot nu toe is gedefinieerd – geen grote 

gelijkenissen vertoont met wijzigingen elders in de organisatie. Indien dat wel het geval 

is, wordt gekeken of er het nodige kan worden overgenomen: specificaties, risico’s en 

consequenties. Deze aanpak kan tijd besparen en risico’s beperken. Dergelijke interne best 

practices kunnen discussies voorkomen als: ‘Dat werkt misschien ergens anders, maar bij 

ons gaat dat niet werken.’  

Benchmarking/externe deskundigheid 
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Veel bedrijven en bedrijfsprocessen zijn slechts uniek op detailniveau. De consequenties 

hiervan zijn duidelijk te zien in de opkomst van gestandaardiseerde hard- en software. De 

software is configureerbaar zodat detailverschillen in werkwijzen daarin kunnen worden 

ingesteld. Dit betekent dat bedrijfsprocessen en de optimale toepassing van 

computertechnologie in die processen goed te vergelijken zijn. Toch blijkt dit in de praktijk 

vaak lastig. Een belangrijke oorzaak daarvan is dat vergelijkbare bedrijven veelal 

concurrenten van elkaar zijn en alleen al om die reden niet erg bereid zijn data en 

ervaringen uit te wisselen. Daarnaast komt simpele onwil vaak voor; bedrijven hebben de 

neiging zich voor de inrichting van hun bedrijfsprocessen naar binnen te richten in plaats 

van naar buiten. Het ‘not-invented-here-syndroom’ doet hier opgeld. 

Om een en ander te doorbreken kan een beroep gedaan worden op externe leveranciers, 

met name softwareleveranciers. Die leveren immers software waarvan zij zelf kennis 

hebben en werken vaak in een specifieke branche. Zij kunnen dus als geen ander zien hoe 

de door hen geleverde software binnen bedrijven concreet wordt toegepast. Daardoor zijn 

eenvoudig benchmarks op te stellen waar elk individueel bedrijf zijn voordeel mee kan 

doen.  

4. SPECIFICATIE – DEEL 1: BIJWERKEN BESCHRIJVING 

GEBRUIKERSPROFIELEN 

In de volgende paragraaf wordt zeer uitgebreid ingegaan op het belangrijkste onderdeel 

van dit taakgebied: het specificeren van het bedrijfsproces en de gewenste aanpassingen 

daarin. Het kan ook nuttig of nodig zijn vooraf te specificeren welke aanpassingen in de 

gebruikersprofielen zullen gaan optreden. Het komt bijvoorbeeld voor dat onderdelen van 

een bedrijfsproces door een andere afdeling zullen worden uitgevoerd, waar de 

werknemers een geheel ander kennisniveau hebben. Ook kan het zijn dat een 

systeemonderdeel dat tot nu toe alleen gebruikt werd door de bijbehorende afdeling, wordt 

opengesteld voor de hele organisatie. 

Het wijzigen van externe gebruikersprofielen kan een nog lastiger zaak zijn. Bij websites 

en apps, bijvoorbeeld, is een goed beeld van de beoogde gebruikersgroep en de diversiteit 

daarin onontbeerlijk. Dit kan leiden tot diverse gebruikersprofielen met verschillende 

kenmerken. Het kan heel lastig zijn om in één bedrijfsproces (inclusief het onderliggende 

systeem) in te spelen op alle diverse gebruikersprofielen. Toch is dat een kritische factor 

als het gaat om de acceptatiegraad van het systeem en de wijzigingen daarin.  

5. SPECIFICATIE – DEEL 2: BIJWERKEN BESCHRIJVING 

BEDRIJFSPROCES 

Specificeren is de taak die de wijzigingen gedetailleerd uitwerkt en vastlegt. Uitgangspunt 

is het bedrijfsproces, waarna direct de relatie met computertechnologie wordt gemaakt. 

Hierna wordt stapsgewijs opgebouwd hoe de specificaties binnen MCTL worden gecreëerd. 

De huidige werkwijze en de wensen voor verandering worden als een geheel beschouwd: 

zowel de reeds gerealiseerde als de nog te realiseren requirements worden hier 



MCTL – 6.1. Taakgebied Requirements management  v1.19.1 

 

 

2014 - 2019 MCTL. Kennis is om te delen, niet om te bezitten. 

 Overname met bronvermelding "www.mctl.nl" is daarom vrij. 

Taakgebied Requirements management 

V1.19.1 01-02-2019 Pagina 18 

 

gespecificeerd. Eerdere specificaties kunnen daarbij gebruikt worden, waarbij 

vanzelfsprekend wel moet worden gecontroleerd of deze up-to-date zijn. 

De stappen zien er als volgt uit. 

0. Uitgangspositie. 

1. Definiëring bedrijfsproces. 

2. Bepalen benodigde data per actie. 

3. Definiëring functionaliteit binnen de actie. 

4. Schetsmatige definiëring interface. 

5. Aangeven regels of restricties. 

6. Bepalen niet-functionele systeemvereisten. 

7. Invullen/aanvullen wensen- en innovatielijst. 

Stap 0: uitgangspositie 

Soms kan het zinvol zijn om eerst nog stil te staan bij de essentiële vraag: wat is het doel 

van het bedrijfsproces? In het geval daarover geen duidelijkheid of overeenstemming is, 

is het zaak dat eerst te bepalen.  

In de rest van deze paragraaf wordt als voorbeeld het bedrijfsproces voor het afhandelen 

van terrasbestellingen bij een caférestaurant verder uitgewerkt. Daarom wordt eerst het 

doel van dit bedrijfsproces in kaart gebracht. 

Voorbeelduitwerking van deze processtap.  

Het achterliggende doel van het afhandelen van terrasbestellingen zou kunnen zijn: 

- Mensen een aangename tijd bezorgen. 

- Geld verdienen. 

- Herhaalbezoek genereren (Stel dat het bedrijf een cafe/restaurant is, dan zou 

het terras ervoor kunnen zorgen dat mensen nog eens terugkomen). 

- Voortbestaan bedrijf veiligstellen (Feitelijk bestaat de kern van het bedrijf uit 

een restaurant, maar in de zomer willen mensen niet binnen zitten).  

- Een combinatie van bovenstaande doelen. 

Stap 1: definiëring bedrijfsproces 

In de eerste stap wordt het bedrijfsproces gedetailleerd en schematisch beschreven. Dit 

heeft in essentie dan de volgende vorm: 
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Voorbeelduitwerking van deze processtap. 

 

 

Hoewel de beschrijving van een bedrijfsproces een niet al te ingewikkelde taak lijkt, vergen 

de volgende drie zaken de nodige aandacht: 

1. Interne afbakening. Waar start een bedrijfsproces en waar eindigt het? In 

bovengenoemd voorbeeld is het heel goed te verdedigen het proces te laten 

beginnen voordat klanten aan tafel gaan zitten. In heel wat landen is het niet 

ongewoon dat het personeel een actieve rol speelt in het lokken van klanten die 

voorbijlopen. Dit zou ook een activiteit kunnen zijn die onder marketing en promotie 

valt, en daarmee in de marketingmix valt. De vraag is vervolgens welk imago het 

café wenst te hebben. Het actief lokken van klanten zou dan misschien weer niet 

passen. 

Het einde van het hierboven uitgewerkte bedrijfsproces kan de nodigde discussie 

oproepen. Een zeer verdedigbare andere uitwerking zou zijn dat het afruimen en 

schoonmaken van de tafel ook tot dit proces behoort. Op die manier wordt het 

proces een gesloten cyclus.  

2. Afbakening ten opzichte van omliggende bedrijfsprocessen. In vervolg op de 

interne afbakening moet de afbakening worden gemaakt met de omgeving, de 

omliggende bedrijfsprocessen. Een (onvolledig) voorbeeld van hoe het uitgewerkte 

bedrijfsproces samenhangt met omliggende bedrijfsprocessen is het volgende. 
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De interne en externe afbakening moeten met elkaar in verband worden gebracht 

zodat deze naadloos op elkaar aansluiten. 

3. Detaillering. Een bedrijfsproces kan op diverse detailleringsniveaus worden 

beschreven. Hier geldt als richtlijn dat in principe elke handeling apart wordt 

beschreven. Voor het opnemen van een bestelling lijkt een nadere detaillering op 

bijvoorbeeld bewegingsniveau (welke armbewegingen worden gemaakt) in eerste 

instantie niet nodig. Stel echter, dat een bepaalde beweging, deelhandeling of 

volgorde vaak voorkomt, dan kan daar op ingezoomd worden. Doorgaans is dit 

echter een punt dat bij de definiëring van de interface in stap 4 nader wordt 

bekeken. Een te abstract niveau geeft zeker problemen, er is dan geen goede basis 

om de vervolgstappen uit te werken. Dit zal bij de vervolgstappen hierna vanzelf 

blijken en indien dat het geval is, kan worden teruggekeerd naar deze stap om het 

bedrijfsproces meer gedetailleerd in te vullen. 

Stap 2: bepalen benodigde data per actie 

In de tweede stap wordt in het bedrijfsproces per individuele actie precies aangegeven 

welke data nodig zijn om die actie te kunnen uitvoeren en welke data worden ingevoerd of 

gemuteerd in deze actie. Let op: het gaat dus niet om de output van deze actie. Een en 

ander ziet er als volgt uit. 

 

(Let op! In het vervolg van deze beschrijving wordt bij elk voorbeeld alleen actie 2 uit 

bovenstaand schema verder uitgediept.) 
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Voorbeelduitwerking van deze processtap. 

 

 

Stap 3: definiëring functionaliteit binnen de actie 

In de derde stap wordt beschreven welke functionaliteit nodig is om de actie te 

ondersteunen of (gedeeltelijk) door de computer te laten uitvoeren (automatiseren). Een 

handelingenanalyse kan hier goede diensten bewijzen. Hierbij wordt van elke uit te voeren 

handeling op detailniveau bepaald: 

- wat de handeling precies inhoudt, wat er precies gebeurt; 

- of deze handeling kan worden ondersteund door computertechnologie; 

- of deze handeling geheel of gedeeltelijk kan worden overgenomen door 

computertechnologie. 

Vooral bij repeterende handelingen is deze analyse al snel lonend. Terrasbestellingen 

vinden in het seizoen duizenden malen plaats. Slechts een minieme besparing per 

bestelling (bijvoorbeeld 10 seconden) kan op jaarbasis grote besparingen opleveren. 

Bij het definiëren van de functionaliteit binnen de actie wordt een directe relatie gelegd 

tussen de uit te voeren handelingen en de (optimale) rol van computertechnologie hierin:  
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Voorbeelduitwerking van deze processtap. 

 

NB Functionaliteit 4: bij het opnemen van een bestelling blijkt dat wanneer iemand 

bijvoorbeeld cappuccino bestelt, de kans groot is dat iemand anders in de groep dat ook 

doet. Door de reeds bestelde items te laten zien, kan dat dus net even sneller worden 

verwerkt. 

Stap 4: schetsmatige definiëring interface 

In deze stap wordt in een of enkele schetsen de gewenste interface gedefinieerd. Overigens 

moet wel worden opgemerkt dat niet alle activiteiten een interface kennen. Het uitleveren 

van een bestelling bijvoorbeeld, kent geen interface. Een interface kan een userinterface 

zijn, waarbij een computer interacteert met een mens. Het kan echter ook een interface 

zijn tussen computer en apparaat (zoals een koffiemachine). 
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Voorbeelduitwerking van deze processtap. 

 

 



MCTL – 6.1. Taakgebied Requirements management  v1.19.1 

 

 

2014 - 2019 MCTL. Kennis is om te delen, niet om te bezitten. 

 Overname met bronvermelding "www.mctl.nl" is daarom vrij. 

Taakgebied Requirements management 

V1.19.1 01-02-2019 Pagina 24 

 

          

Stap 5: aangeven regels of restricties 

In deze vijfde stap worden de regels of restricties vermeld, die gelden voor dit 

bedrijfsproces of onderdelen daarvan. 
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Dit kunnen restricties zijn die direct in verband staan met het bedrijfsproces of de wet- en 

regelgeving. Ook vanuit het oogpunt van functie- en taakscheiding, continuïteit 

(herstartbaarheid bijvoorbeeld) en dergelijke kunnen restricties worden benoemd. 

De term die hier ook wel wordt gebruikt is business rules. Alle regels waaraan het bedrijf 

zich wil/moet houden bij de uitvoering van de werkzaamheden, worden hier op een rij 

gezet. 

Voorbeelduitwerking van deze processtap. 
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Stap 6: bepalen niet-functionele systeemvereisten 

In deze stap worden de niet-functionele systeemeisen ingevuld c.q. aangevuld. 
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Bij niet-functionele systeemeisen kan gedacht worden aan: 

- totaalaantal gebruikers; 

- aantal gelijktijdige gebruikers (gemiddeld en piek); 

- aantal transacties (gemiddeld per tijdseenheid en piek); 

- bewaartermijn van data; 

- maximaal dataverlies bij totale uitval van het systeem (waarbij bijvoorbeeld een 

back-up moet worden teruggezet waardoor data verloren gaan); 

- openingstijden van systeem: wanneer moet het beschikbaar zijn; 

- beschikbaarheidspercentage van het systeem gedurende openingstijden plus een 

grove berekening van de kosten per uur downtime ter onderbouwing. 

Voorbeelduitwerking van deze processtap. 
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Stap 7: In-/aanvullen wensen- en innovatielijst 

In deze laatste stap wordt de wensen- en innovatielijst ingevuld of – indien deze al van 

een vorige versie beschikbaar is – aangevuld. 
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Voorbeelduitwerking van deze processtap. 
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NB NFC: Near Field Communication, waarmee contactloos communiceren mogelijk wordt. 

Toepassingen zijn onder andere contactloos betalen en entree via een vooraf gekocht entreebewijs 

op de smartphone.  

6. SPECIFICATIE – DEEL 3: OPMERKING BETREFFENDE BIJWERKEN 

USER STORIES OF USE CASES 

Het hiervoor uitgewerkte bedrijfsproces moet verder in onderdelen worden uitgewerkt. De 

meest gebruikte vormen zijn de User Story en de Use Case.  

User Story 

Een User Story is een microverhaal in de volgende vorm:  

Als type gebruiker kan ik iets doen, zodat ik een doel bereik. 
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Bijvoorbeeld: als marketingmedewerker kan ik een selectie in het klantenbestand 

maken, zodat ik de juiste personen kan bellen. 

Het gebruik van User Stories is een heel concrete en bondige wijze om vanuit 

gebruikersperspectief een functionaliteit te beschrijven. Om voldoende concreet te 

kunnen zijn dwingt het de opdrachtnemer te blijven denken vanuit de gebruiker. 

Vanwege het detailniveau kan een project van 50 tot wel 500 of meer User Stories 

bevatten. Op basis van een individuele User Story kan een urenschatting worden 

gemaakt voor de realisatie, waardoor maximale controle ontstaat en de 

complexiteit en kosten van elk projectonderdeel helder zijn.  

Use Case 

Een Use Case diagram is een grafische weergave van het gedrag van een systeem 

vanuit gebruikersperspectief. Het beschrijft zowel de actoren (initiator van de actie) 

als de gebeurtenissen (activiteiten). Een voorbeeld: 

 

MCTL gebruikt een andere wijze van specificeren, zoals hiervoor uitgebreid beschreven is. 

Deze manier gaat uit van het bedrijfsproces, waarvoor de requirements worden uitgewerkt. 

Er wordt een directe verbinding gemaakt met de computertechnologie die past binnen dat 

bedrijfsproces. Die verbinding wordt vanuit een gebruikersfocus uitgewerkt in de 

bedrijfsprocesactiviteiten en in de binnen elke activiteit benodigde data en 

functionaliteiten. 

Alleen de specificaties die in de komende periode aangepakt zullen worden, worden verder 

uitgewerkt. Die specificaties dienen op precies het juiste detailleringsniveau te zijn 

uitgewerkt. Het juiste detailleringsniveau is in dit geval: zodanig dat het ontwerp binnen 

het taakgebied Ontwerp op basis van deze specificatie kan worden aangepast. Daarnaast 
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moet van elke specificatie de voor realisatie benodigde inspanning ingeschat worden. Naar 

keuze kan deze inschatting relatief zijn (dus de specificaties ten opzichte van elkaar) of 

absoluut (in uren/geld). Tot slot moet de prioriteit worden ingeschat. Deze prioriteit mag 

eveneens absoluut (dus in codes als 1, 2, 3 of ‘hoog’, ‘laag’) of relatief worden vastgesteld 

(dus ten opzichte van elkaar). Op dit moment is een relatieve vaststelling voldoende. De 

prioriteit van de individuele specificaties moet natuurlijk worden gerelateerd aan de 

prioriteit van de bovenliggende behoeften. Deze zijn al bij de elicitatie vastgesteld.  

7. SPECIFICATIE - DEEL 4: BIJWERKEN PRIORITEITENLIJST 

Nadat de individuele specificaties zijn uitgewerkt, kan de prioriteitenlijst worden 

bijgewerkt. Deze komt er dan zo uit te zien: 

 
Aan de hand van de prioriteitenlijst is eenvoudig vast te stellen welke specificaties in de 

eerstvolgende wijzigingsronde (naar keuze via een sprint, release of project) aangepakt 

zullen gaan worden.  

8. VALIDATIE 

Tot slot moeten de uitgewerkte specificaties worden gevalideerd. De uitwerking is in dit 

stadium stabiel, volledig en voldoende gedetailleerd. Er bestaan geen discussiepunten 

meer of aspecten die nog nader moeten worden uitgezocht.  

De betrokkenen bij de validatie zijn in de eerste plaats al degenen die waren betrokken bij 

het opstellen van de specificaties. Verder is het zinvol de specificaties te laten checken 

door personen die een belang hebben bij de juiste resultaten van de aanpassingen, zoals 

managers en gebruikers. Een afgeleid effect daarvan is dat deze personen zich al in dit 

stadium meer betrokken zullen voelen bij de wijzigingen, waardoor de uiteindelijke 

realisatie en overgang naar gebruik soepeler kan verlopen. Tot slot kunnen 

buitenstaanders, dus personen die op geen enkele wijze betrokken waren bij het opstellen 

van de requirements, een validatie uitvoeren. 

Zoals al eerder aangegeven bij de activiteitanalyse, kan het proces van begin tot eind 

worden doorlopen, maar ook andersom. Bij validatie kan het erg waardevol zijn bij het 

eind te beginnen en te eindigen bij het begin. Op deze wijze kan worden gecheckt of alles 

wat in elke processtap is beschreven, bij een volgende processtap ook werkelijk nodig is.  
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RELATIES MET ANDERE ONDERDELEN VAN MCTL 

Dit taakgebied kent de volgende belangrijke relaties. 

 

Er is een relatie met taakcluster Gebruikersondersteuning omdat daar het huidige 

systeem wordt ondersteund. Alle beschikbare requirements-documentatie van de huidige 

versie kan daar worden vergeleken met de werkelijke operationele situatie. Ook komen 

vanuit Gebruikersondersteuning de nodige ideeën en wensen voor aanpassing van het 

huidige werkproces, inclusief de onderliggende systemen.  

Daarnaast is taakgebied Behoeftemanagement een belangrijke inputbron, omdat daar 

in het Behoefteplan terug te vinden is, welke aanpassingen op de planning staan voor het 

lopende en het volgende jaar. Deze kunnen in Requirements management worden 

opgepakt en uitgewerkt. Tot slot is er een belangrijke relatie met taakgebied Ontwerp 

omdat de uitgewerkte requirements daar worden omgezet in een ontwerp en met 

taakgebied Transitie omdat vandaaruit wordt teruggekoppeld wat er werkelijk aan 

productie wordt opgeleverd. Transitie levert daarmee waardevolle feedback. 

OPMERKINGEN 

De volgende opmerkingen zijn over dit taakgebied te maken: 

1. AANPAK EN AFHANDELING DISCUSSIEPUNTEN 
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Het kan voorkomen dat tijdens de uitvoering van de taken discussiepunten of losse eindjes 

ontstaan, waarvoor iets moet worden uitgezocht. Indien het gaat om discussiepunten, is 

het verstandig deze af te splitsen en door één persoon te laten uitwerken: wat is het 

discussiepunt, welke alternatieven zijn er, wat zijn de voor- en nadelen van de mogelijke 

keuzes? Pas nadat een definitieve keuze is gemaakt, wordt deze bij de taak Specificeren 

samengevoegd met de andere reeds uitgewerkte specificaties. 

Indien het uitzoekwerk betreft, wordt één persoon aangewezen die vanuit de groep 

verantwoordelijk wordt voor het (laten) uitzoeken. Het resultaat wordt teruggekoppeld en 

in de taak Specificeren samengevoegd met de overige specificaties.  

2. OPTIMALISATIE 

Bij het uitwerken van de wensen voor aanpassing van een bedrijfsproces kunnen talloze 

conflicterende belangen ontstaan. Zo is het bijvoorbeeld voor de doorlooptijd verstandig, 

direct na afhandeling van een order een factuur te versturen. Vanuit efficiencyperspectief 

kan het echter verstandiger zijn facturen bijvoorbeeld eenmaal per week te versturen. 

Deze batchgewijze manier van werken staat soms haaks op de doorloopsnelheid van het 

gehele bedrijfsproces. Dergelijke afwegingen worden hier in samenspraak met de 

gebruikersorganisatie afgehandeld. 

De wensen zelf kunnen dus met elkaar conflicteren, maar ook de gevolgen van die wensen. 

Of er sprake is van conflicten zal blijken tijdens de analyse, specificatie en validatie. 

Vanzelfsprekend moeten ze op dat moment worden opgelost.  

3. VERSIEBEHEER OP REQUIREMENTS 

Zoals bij software ook gangbaar is, dienen requirements onder versiebeheer te vallen. 

Bedrijfsprocessen en de inzet van computertechnologie daarin, zijn nu eenmaal aan 

veranderingen onderhevig. Er moet kunnen worden getraceerd welke aanpassing op welk 

moment en om welke reden in de uitwerking van de requirements is gedaan. 

4. COMMUNICATIE VAN DE RESULTATEN 

Om greep te houden op de requirements moet binnen de groep betrokkenen voldoende 

worden gecommuniceerd over de voortgang, de tussenresultaten en de eindresultaten. 

Daarnaast is het verstandig om ook anderen op de hoogte te stellen van de requirements, 

zij het in een wat globalere vorm. Tot slot is het management een doelgroep die niet uit 

het oog verloren mag worden. Binnen het taakgebied Requirements management ligt de 

nadruk sterk op de inhoudelijke aspecten. Zonder voldoende betrokkenheid van het 

management is er echter een aanzienlijke kans dat een wijzigingstraject niet verloopt zoals 

het zou moeten. Het management hoeft niet elk  detail van alle requirements te kennen, 

maar het is goed om de requirements, inclusief de te behalen doelstellingen, voordelen en 

consequenties op een zeker abstractieniveau met het management te delen. Daarnaast is 

het noodzakelijk te communiceren wat van het management wordt verwacht: alleen 
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commitment, of ook toestemming voor het uitgeven van geld, het besteden van tijd aan 

verdere werkzaamheden of het verstrekken van opdrachten aan leveranciers?  

CERTIFICERING/PROEFEXAMENVRAGEN 

Voor MCTL kunt u zich certificeren op foundation, advanced en expert niveau. Het 

foundationniveau toetst uw kennis van MCTL. Het advanced en expert level toetsen uw 

vaardigheid in het toepassen van MCTL. In een apart onderdeel, ‘MCTL Certificering’, vindt 

u alle informatie over de drie niveaus. Hierna vindt u proefexamenvragen op 

foundationniveau. Aansluitend treft u een aantal vragen aan op advanced–basisniveau.  

1. MCTL FOUNDATION - PROEFEXAMENVRAGEN 

Voor dit hoofdstuk zijn de volgende proefexamenvragen beschikbaar. Maak deze zonder 

terug te bladeren. De antwoorden en uitleg vindt u direct hierna. 

13-1. Requirements management gaat uit van diverse soorten requirements. Dit 

zijn: 

a. de gerealiseerde en nog te realiseren requirements.  

b. de requirements met hoge en lage prioriteit.  

c. de business- en gebruikersrequirements.  

d. de requirements vanuit de business en requirements vanuit leveranciers.  

 

13-2. In Requirements management wordt de relatie gelegd tussen een 

bedrijfsproces en de toepassing van computertechnologie daarin. Wordt het 

bedrijfsproces hier ook bepaald?  

a. Ja. Omdat computertechnologie zo’n grote rol speelt in bedrijfsprocessen wordt dat hier 

meegenomen.  

b. Ja. Omdat de gebruikersorganisatie hier ook aan tafel zit, kan de juiste inhoud van het 

bedrijfsproces hier ook worden gecommuniceerd aan die gebruikersorganisatie.  

c. Nee. De invloed van computertechnologie kan heel groot zijn, maar de inrichting van 

bedrijfsprocessen blijft uiteindelijk een zaak van de gebruikersorganisatie.  

d. Nee. Eerst moet het juiste bedrijfsproces in de gebruikersorganisatie zijn bepaald, en 

daarna kan binnen MCTL de juiste ondersteuning door computertechnologie worden 

bepaald.  

 

13-3. In Requirements management worden de taken voorbereiding, eliciteren, 

analyseren, specificeren en valideren genoemd. Wat is het verband tussen deze 

taken?  

a. Deze taken worden strikt sequentieel uitgevoerd, dus precies in de volgorde 

voorbereiding, eliciteren, analyseren, specificeren en tot slot valideren.  

b. De voorbereiding wordt als eerste uitgevoerd, daarna eliciteren. De taken analyseren 

en specificeren kunnen herhaaldelijk worden uitgevoerd. Er wordt afgesloten met 

valideren.  

c. Alle genoemde taken kunnen in diverse volgordes, en meerdere keren worden 

uitgevoerd. MCTL geeft geen richtlijnen op dat vlak. 

d. De voorbereiding wordt als eerste uitgevoerd. De taken eliciteren, analyseren en 

specificeren kunnen herhaaldelijk worden uitgevoerd. Er wordt afgesloten met valideren. 
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13-4. Innovatie is een onderwerp dat op strategisch niveau in MCTL aan de orde 

komt. Wordt het ook op operationeel niveau in Requirements management 

meegenomen bij het uitwerken van de requirements?  

a. Ja, ook operationeel kunnen innovatieve ideeën ontstaan die vervolgens daar al dan niet 

worden uitgewerkt en uitgevoerd.  

b. Ja, maar alleen als idee. De uitwerking vindt altijd op strategisch niveau plaats.  

c. Nee, dat vindt alleen op strategisch niveau plaats.  

d. Nee, innovatie wordt alleen in het taakgebied Ontwerp benoemd.  

 

13-5. Wat is het doel van Requirements management?  

a. Het verzamelen van de e-mails en notities die gebruikers maken over mogelijke 

verbeteringen van het systeem.  

b. Het zorgen voor de juiste beschrijving van de (nog niet gerealiseerde) behoeften van de 

gebruikers.  

c. Het afstemmen van de gebruikersbehoefte met applicatie- en infrasupport.  

d. Het coördineren van de uitvoering van de wijzigingen in systemen.  

 

13-6. Een systeem kent doorgaans verschillende versies. Geldt dat ook voor de 

requirements?  

a. Nee. Van requirements is alleen de huidige, actuele situatie nodig. Ze moeten dus wel 

steeds worden bijgewerkt.  

b. Soms. Van sommige requirements kan het nuttig zijn verschillende versies te bewaren, 

van andere is het niet nuttig.  

c. Zeker. Ook requirements kunnen veranderen, en dus is versiebeheer daarop nodig.  

d. Van de gerealiseerde requirements hoeft geen versie te worden bijgehouden, van de 

nog te realiseren requirements wel.  

2. MCTL FOUNDATION – PROEFEXAMENVRAGEN MET ANTWOORDEN 

EN UITLEG 

Hierna vindt u de proefexamenvragen, direct daarachter de antwoorden en uitleg. 

13-1. Requirements management gaat uit van diverse soorten requirements. Dit 

zijn: 

a. de gerealiseerde en nog te realiseren requirements.  

b. de requirements met hoge en lage prioriteit.  

c. de business- en gebruikersrequirements.  

d. de requirements vanuit de business en requirements vanuit leveranciers.  

 

a. Juist. De gerealiseerde requirements vormen samen het huidige systeem, en daarmee 

de basis voor de nog te realiseren requirements.  

b. Onjuist. Hoge en lage prioriteit hangt af van de wijziging waar deze requirements uit 

voortgevloeid zijn. Dit is binnen Requirements management geen principieel verschil 

omdat hier de inhoud centraal staat.  

c. Onjuist. Er wordt elders soms wel verschil gemaakt in business- en 

gebruikersrequirements. Binnen MCTL wordt dat niet gedaan, hoewel requirements 

natuurlijk kunnen variëren in bijvoorbeeld abstractieniveau en reikwijdte.  
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d. Onjuist. Requirements komen voort uit wijzigingsvoorstellen, die als oorsprong onder 

andere de eigen business of een leverancier kunnen hebben. Omdat binnen Requirements 

management de inhoudelijke aspecten centraal staan, speelt dit verschil hier geen 

bijzondere rol.  

 

13-2. In Requirements management wordt de relatie gelegd tussen een 

bedrijfsproces en de toepassing van computertechnologie daarin. Wordt het 

bedrijfsproces hier ook bepaald?  

a. Ja. Omdat computertechnologie zo’n grote rol speelt in bedrijfsprocessen wordt dat hier 

meegenomen.  

b. Ja. Omdat de gebruikersorganisatie hier ook aan tafel zit, kan de juiste inhoud van het 

bedrijfsproces hier ook worden gecommuniceerd aan die gebruikersorganisatie.  

c. Nee. De invloed van computertechnologie kan heel groot zijn, maar de inrichting van 

bedrijfsprocessen blijft uiteindelijk een zaak van de gebruikersorganisatie.  

d. Nee. Eerst moet het juiste bedrijfsproces in de gebruikersorganisatie zijn bepaald, en 

daarna kan binnen MCTL de juiste ondersteuning door computertechnologie worden 

bepaald. 

 

a. Onjuist. Computertechnologie speelt vaak een grote rol, maar de verantwoordelijkheid 

voor een bedrijfsproces blijft bij de gebruikersorganisatie liggen.  

b. Onjuist. Het antwoord suggereert dat het bedrijfsproces binnen MCTL wordt bepaald en 

daarna gecommuniceerd. Dat is niet het geval.  

c. Juist. Vanuit MCTL kan de optimale inzet van computertechnologie worden aangegeven 

en gerealiseerd. De uiteindelijke inrichting van het bedrijfsproces blijft een zaak van de 

gebruikersorganisatie. Zie hoofdstuk 13.  

d. Onjuist. De interactie tussen de activiteiten van het bedrijfsproces en de mogelijkheden 

die computertechnologie biedt, komt pas volledig tot zijn recht als niet eerst het 

bedrijfsproces wordt gedefinieerd en pas daarna de inzet van computertechnologie.  

 

13-3. In Requirements management worden de taken voorbereiding, eliciteren, 

analyseren, specificeren en valideren genoemd. Wat is het verband tussen deze 

taken?  

a. Deze taken worden strikt sequentieel uitgevoerd, dus precies in de volgorde 

voorbereiding, eliciteren, analyseren, specificeren en tot slot valideren.  

b. De voorbereiding wordt als eerste uitgevoerd, daarna eliciteren. De taken analyseren 

en specificeren kunnen herhaaldelijk worden uitgevoerd. Er wordt afgesloten met 

valideren.  

c. Alle genoemde taken kunnen in diverse volgordes, en meerdere keren worden 

uitgevoerd. MCTL geeft geen richtlijnen op dat vlak.  

d. De voorbereiding wordt als eerste uitgevoerd. De taken eliciteren, analyseren en 

specificeren kunnen herhaaldelijk worden uitgevoerd. Er wordt afgesloten met valideren. 

 

a. Onjuist. De taken eliciteren, analyseren en specificeren kunnen herhaaldelijk worden 

uitgevoerd.  

b. Onjuist. Ook eliciteren kan herhaaldelijk worden uitgevoerd.  

c. Onjuist. MCTL geeft wel degelijk richtlijnen over de volgorde waarin deze taken moeten 

worden uitgevoerd.  

d. Juist. Dit is precies de volgorde zoals in MCTL beschreven. Zie hoofdstuk 13.  
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13-4. Innovatie is een onderwerp dat op strategisch niveau in MCTL aan de orde 

komt. Wordt het ook op operationeel niveau in Requirements management 

meegenomen bij het uitwerken van de requirements?  

a. Ja, ook operationeel kunnen innovatieve ideeën ontstaan die vervolgens daar al dan niet 

worden uitgewerkt en uitgevoerd.  

b. Ja, maar alleen als idee. De uitwerking vindt altijd op strategisch niveau plaats.  

c. Nee, dat vindt alleen op strategisch niveau plaats.  

d. Nee, innovatie wordt alleen in het taakgebied Ontwerp benoemd.  

 

a. Juist. Bij de uitwerking van requirements kan innovatie juist ook operationeel in beeld 

komen. Door de gestructureerde aanpak kunnen niet alleen innovatieve ideeën worden 

uitgewerkt, maar ook besluiten worden genomen over het al dan niet uitvoeren. Zie 

hoofdstuk 13.  

b. Onjuist. Innovatie kan op diverse niveaus in beeld komen, en zeker kleinschalige 

innovatie hoeft helemaal niet via het strategische niveau te lopen. 

c. Onjuist. Ook in Requirements management komt (kleinschalige) innovatie in beeld.  

d. Onjuist. Innovatie komt al bij Requirements management in beeld. Indien wordt gekozen 

voor verdere uitwerking, wordt het ook in de verdere taakgebieden binnen Change support 

meegenomen.  

 

13-5. Wat is het doel van Requirements management?  

a. Het verzamelen van de e-mails en notities die gebruikers maken over mogelijke 

verbeteringen van het systeem.  

b. Het zorgen voor de juiste beschrijving van de (nog niet gerealiseerde) behoeften van de 

gebruikers.  

c. Het afstemmen van de gebruikersbehoefte met applicatie- en infrasupport.  

d. Het coördineren van de uitvoering van de wijzigingen in systemen. 

a. Onjuist. Dit is onderdeel van taakcluster Change support.  

b. Juist. Dit is precies de definitie van Requirements management. Zie hoofdstuk 13.  

c. Onjuist. Natuurlijk wordt samen met applicatie- en infrasupport o.a. de technische 

haalbaarheid van een behoefte beoordeeld, maar dat is niet het doel van Requirements 

management.  

d. Onjuist. Dit is onderdeel van taakcluster Change support.  

 

13-6. Een systeem kent doorgaans verschillende versies. Geldt dat ook voor de 

requirements?  

a. Nee. Van requirements is alleen de huidige, actuele situatie nodig. Ze moeten dus wel 

steeds worden bijgewerkt.  

b. Soms. Van sommige requirements kan het nuttig zijn verschillende versies te bewaren, 

van andere is het niet nuttig.  

c. Zeker. Ook requirements kunnen veranderen, en dus is versiebeheer daarop nodig.  

d. Van de gerealiseerde requirements hoeft geen versie te worden bijgehouden, van de 

nog te realiseren requirements wel. 

Onjuist. Binnen MCTL vallen requirements onder versiebeheer.  

b. Onjuist. Het zou steeds tot discussie leiden wanneer het wel en wanneer het niet nodig 

is. Daarom vallen alle requirements onder versiebeheer.  

c. Juist. Requirements veranderen en om die veranderingen te kunnen beheersen en 

terugvinden, is versiebeheer noodzakelijk. Zie hoofdstuk 13.  

d. Onjuist. Ook gerealiseerde requirements hebben een bepaalde versie.  
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3. MCTL ADVANCED-BASIS - PROEFEXAMENVRAGEN 

Voor dit hoofdstuk zijn de volgende proefexamenvragen op advanced-basisniveau 

beschikbaar. Het zijn open vragen waarop u de antwoorden in de tekst van dit hoofdstuk 

kunt terugvinden. Om veel herhaling te voorkomen is daarom hier geen aparte uitleg per 

vraag opgenomen. 

Vraag 1: Beschrijf het doel van Requirements management in eigen woorden en 

beargumenteer het nut van dit taakgebied. 

Vraag 2: Wijzigingen kunnen via waterval, incrementeel of iteratief worden aangepakt. 

Geef van elk van deze drie één kenmerkende eigenschap. Geef vervolgens aan of MCTL 

een voorkeur heeft voor een van deze drie en zo ja, welke. 

Vraag 3: De taken in het taakgebied Requirements management zijn voorbereiding, 

analyseren, specificeren, valideren en eliciteren. Geef de juiste volgorde in deze taken aan. 

Indien taken herhaaldelijk kunnen worden uitgevoerd (iteratie), geef dat dan ook aan.   

Vraag 4: Bij Requirements management worden een aantal elicitatietechnieken 

beschreven. Noem er een en geef een voorbeeld in maximaal 100 woorden van een 

(mogelijke) toepassing in uw eigen organisatie. 

Vraag 5: Bij de taak specificeren binnen taakgebied Requirements management wordt een 

stappenplan gehanteerd. Geef minstens drie stappen uit dit stappenplan en beschrijf 

waarom het volgen van een stappenplan te prefereren is boven een geheel vrije werkwijze 

in maximaal 50 woorden.  

NUTTIGE WEBSITES EN BOEKEN 

Vanuit functioneel perspectief zijn de volgende websites interessant voor taakgebied 

Requirements management. 

▪ www.mctl.nl  

MCTL.nl – Website met alle informatie over MCTL; de achtergrond, een 

beschrijving van het model, video’s, artikelen, etc. etc. Alle documenten, 

waaronder dit document, zijn vanaf deze website te downloaden. 

▪ www.bisl.nl  

BiSL.nl – Website met alle informatie over BiSL. BiSL is, als voorganger van MCTL, 

interessant vanwege de verzameling Best Practices, whitepapers en artikelen die 

op deze website zijn te vinden. 

▪ www.ismportal.nl/nl/fsm-procesmodel  

FSM – Website met alle informatie over FSM. FSM is een compacte out-of-the-box 

versie van BiSL. De praktische vertaling in dit model is absoluut de moeite waard. 

▪ www.bpmn.org  

BPMN.org – Website met alle informatie over Business Model and Notation. Op de 

site zijn alle elementen, voorbeelden en uitleg te vinden. 

http://www.mctl.nl/
http://www.bisl.nl/
http://www.ismportal.nl/nl/fsm-procesmodel
http://www.bpmn.org/
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Vanuit functioneel perspectief zijn de volgende boeken interessant voor taakgebied 

Requirements management. 

▪ Allweyer, T. (2010). BPMN 2.0. Norderstedt: BoD. 

▪ Arendsen, M., Cannegieter J. J., Grund, A., Heck, P., Klerk, S. de & Zandhuis, J. 

(2010). Succes met de requirements! Den Haag: Sdu. 

▪ Cannegieter, J. J., Swart, N. de & Zandhuis, J. (2014). Grip op requirements. Delft: 

Eburon. 

▪ Grift, R. (2008). Informatie management. Houten/Groningen: Noordhoff Uitgevers. 

▪ IIBA (2009). Business Analysis Body of Knowledge. Toronto: IIBA. 

▪ Lamsweerde, A. van (2009). Requirements Engineering. West Sussex: John Wiley 

& Sons. 

▪ Pohl, K. & Rupp, C. (2011). Requirements Engineering Fundamentals. Santa 

Barbara: Rocky Nook. 

▪ Pollaert, W. & Ruigrok, K. (2007). Informatieanalyse. Zaltbommel: Thema. 

▪ Robertson S. & Robertson J. (2013). Mastering the Requirements Process. 

Westford: Pearson Education. 

▪ Schedlbauer, M. (2010). The Art of Business Process Modeling. Sudbury: The 

Cathris Group. 

▪ Stiehl, V. (2014). Process-Driven Applications with BPMN. New York: Springer. 

▪ Swart, N. de (2010). Handboek Requirements. Delft: Eburon. 

▪ ’t Veld, J. in, ’t Veld, M in (bew.) & Slatius, B. (red.) (2010). Analyse van 

bedrijfsprocessen. Houten/Groningen: Noordhoff Uitgevers. 

▪ Dietz, J.L.G. (1996). Introductie tot DEMO. Alphen aan den Rijn: Samson 

Bedrijfsinformatie. 

▪ Dietz, J.L.G. (2012). Red garden gnomes don’t exist. Leidschendam: Sapio. 

▪ Perinforma, A.P.C. (2013). The essence of organisation. Leidschendam: Sapio. 

▪ Gurchom, M. van (2014). Customer experience in de praktijk. Amsterdam: 

Uitgeverij Business contact. 

 


