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Als Manager Requirements Engineering & Testing (RE&T) binnen Atos Origin 
valt mij de eer ten deel om u in dit voorwoord welkom te heten bij het lezen 

van dit DREAMagazine. Dit doe ik mede namens de ruim 200 requirements 
engineers, informatie en business analisten binnen RE&T.

In september 2008 vond het eerste DREAM Event plaats. Uit de reacties van 
de deelnemers blijkt overduidelijk dat er een grote behoefte is aan een dergelijk 
evenement. Een prima plaats om kennis en ervaring te delen en contacten met 
collega’s in het werkveld op te bouwen en te onderhouden.
 
Daarom nemen we dan ook met de organisatie van het tweede DREAM Event 
wederom het initiatief om elkaar te treffen. Daarnaast willen we het vakgebied 
Requirements Engineering in Nederland beter op de kaart zetten en ook verder 
professionaliseren. Dit DREAMagazine is daar een voorbeeld van.
 
Voor dit DREAMagazine en het tweede DREAM Event is gekozen om alles te 
plaatsen in het kader van Lean Requirements. De huidige economische situatie 
dwingt iedereen er toe om met minder middelen minimaal hetzelfde, maar liefst 
nog een beter resultaat te bereiken. Daarom wordt elke stap in de keten kritisch 
bekeken. Wat betekent dat voor het vakgebied Requirements Engineering? 
Hoe kunnen we er voor zorgen dat bedrijfsonderdelen méér toegevoegde 
waarde krijgen. En wat is daar voor nodig? Welke methoden, technieken, tools 
en aanpakken hebben inmiddels aangetoond dat ‘met minder meer te bereiken 
valt’?
 
Onze senior requirement consultants en collega’s uit het vakgebied hebben 
hun visie op Lean Requirements in de vorm van artikelen beschreven. In de 
komende periode zal een aantal edities van het DREAMagazine verschijnen 
met telkens nieuwe artikelen. Tijdens het event zal een speciale editie van 
het DREAMagazine worden uitgegeven met daarin onder andere de diverse 
presentaties van de sprekers. Tevens zal deze editie in gedrukte vorm worden 
aangeboden aan alle bezoekers van het DREAM event. Tijdens het DREAM 
Event wordt u geïnspireerd door sprekers van nationale en internationale faam, 
zowel vanuit de private als publieke en academische sector.
 
Graag dank ik alle auteurs voor hun inspirerende bijdrage aan dit DREAMagazine. 
Ik wens u veel leesplezier toe.

Sander de Ridder
Manager Requirements Engineering & Testing

Atos Origin

Voorwoord

DREAM10
Dutch Requirements Engineering And Management
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Inhoud
inleiding                                             4
Een inleiding met betrekking tot de inhoud en de opzet van het DREAMagazine. Daarnaast wordt 
een een terugblik naar het DREAM Event van 2008 en een vooruitblik naar het DREAM Event van 
2010 gegeven. 

making the right product and making the product right: a best practice             6
Voordat je het proces om een product te maken kunt optimaliseren moet je ervoor zorgen dat je 
het juiste product maakt. Dit lijkt eenvoudig maar een praktijkvoorbeeld toont aan dat dit behoorlijk 
mis kan gaan.

Scenariodenken voor toekomstvaste eisen                                 9
Requirements Engineering (RE) blijft niet zelden steken in het vaststellen van eisen voor de 
korte termijn: het komende project, de huidige change of de aanstaande pakketselectie. 
Requirements vaststellen voor de lange termijn is natuurlijk ook lastig want de toekomst is onzeker. 
Scenariodenken is een instrument dat kan helpen gestructureerd over de toekomst na te denken. 
Hoe zou de wereld er over vijf of tien jaar uit kunnen zien en wat zijn de consequenties daarvan? 
Scenariodenken dwingt je om verschillende mogelijke toekomsten te onderzoeken. Daarmee 
biedt het een stevige basis om alle relevante requirements te vinden. Daarnaast helpt het bij het 
testen ervan op toekomstvastheid.

Having a lean vision on the vision                            12
Binnen de requirements discipline van het Rational Unified Process is het Vision document één 
van de meest belangrijke en cruciale werkproducten. Helaas is het ook één van de documenten 
waar de System Analyst de meeste moeite mee heeft. Er zit geen duidelijke logica in de opbouw 
van dit document, daarnaast bevat het ook vele niet relevante en overbodige onderdelen.

Houd je requirements in leven                               17
Requirements worden vaak eenmalig gebruikt, alleen in het project dat ze heeft gespecificeerd. 
Maar requirements kunnen ook een langere levensduur hebben, met als resultaat dat nieuwe 
projecten sneller van start kunnen gaan en de kwaliteit van de requirements zal verbeteren.

essential use cases                               20
Vrijwel algemeen worden Use Cases beschouwd als een krachtige en efficiënte techniek om 
de functionele requirements van een software systeem te specificeren. Use Cases stellen de 
gebruiker en de doelen die hij met het systeem wil realiseren centraal. Daardoor sluiten ze nauw 
aan op de belevingswereld van de gebruiker. Een Use Case vormt als het ware een contract tussen 
de gebruiker en het systeem over hoe het systeem zal reageren op de verschillende verzoeken 
van de gebruiker. Ze vergen geen specifieke kennis om ze te begrijpen en te valideren en Use 
Cases worden geheel in de taal van de gebruiker geschreven. En ondanks dat alles blijkt het in de 
praktijk toch vaak lastig om goede Use Cases op te stellen. In veel projecten kost het relatief veel 
tijd voordat de Use Cases stabiel zijn.
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Inleiding
dream08
In 2008 was Atos Origin voor de eerste keer, in de 
splinternieuwe lokatie Van der Valk in Houten,  de gastheer 
van het DREAM Event ‘voor de gehele requirements 
community’. Meer dan 250 bezoekers hebben het event 
in 2008 bezocht. Niet alleen requirements engineers, 
maar ook informatie-analisten, IT-architecten, software 
developers, testers, projectmanagers, ICT-managers en 
business consultants.

DREAM08 kende enkele workshops en had sprekers, 
van nationale en internationale faam, en standhouders. 
James Robertson, Ian Alexander, Roel Wieringa, Petra 
Heck en Bob Duindam verzorgden zeer aansprekende 
presentaties over de recente ontwikkelingen in 
het vakgebied van requirements engineering and 
management.

Na afloop van het event gaven veel bezoekers aan 
dat ze graag zouden zien dat het event vaker zou 
worden georganiseerd. Op basis daarvan heeft Atos 
Origin besloten dit jaar opnieuw een DREAM event te 
organiseren. 

dream10
2009 stond in het teken van financiële en economische 
veranderingen. Hierdoor zijn organisaties gedwongen om 
met minder middelen toch minimaal dezelfde prestaties 
te leveren. Dat betekent bijvoorbeeld dat met minder 
medewerkers bepaalde bedrijfsprocessen moeten 
worden uitgevoerd en dat stelt weer andere, hogere eisen 

aan de ondersteunende ICT systemen. Niet alleen méér 
functionaliteit, maar ook tegen lagere kosten. Lagere 
kosten van het ontwikkelen én het onderhouden van 
deze systemen. Wat betekent dat voor het vakgebied 
Requirements Engineering? Dit is het uitgangspunt van 
het DREAM10 event dat dit jaar op dinsdag 9 maart zal 
worden gehouden in Hotel Houten.

tHema
Het thema van DREAM10 is "Lean Requirements". Wat 
betekent dat?

Het product (de requirements) is lean » . De set 
van requirements is volledig. Wist u dat onderzoek 
heeft aangetoond dat circa 43% van de beschreven 
én geïmplementeerde requirements zelden of 
nooit worden gebruikt (bron: Chaos Report van 
de Standish Group)? Dat is pas verspilling! En 
zijn de documenttemplates die u gebruikt wel zo 
bruikbaar? Staan er geen overbodige zaken in?
Het proces (de totstandkoming van de  »
requirements) is lean. Het is nuttig te streven 
naar een werkwijze zonder overbodige activiteiten 
die uniform en flexibel is. Omdat requirements 
engineering altijd plaatsvindt als onderdeel van een 
groter geheel is dit een zogenoemde suboptimale 
verbetering. Stem daarom je ogenschijnlijk 
slimme requirements engineering proces altijd af 
met de andere disciplines (met name software 
engineering, test engineering en beheer).
De context (waarbinnen requirements  »
engineering plaatsvindt) is lean. Als de context 
van een project of release goed is gedefinieerd 
– denk aan enterprise architectuur, business 
modeling – rest er dan voor de requirements 
engineers nog iets anders dan het vastleggen van 
business rules?

Het event
Tijdens het DREAM10 Event zullen diverse nationaal, 
maar zeker ook internationaal hoog aangeschreven 
experts u meenemen naar het nut en de noodzaak, de 
kansen en de mogelijkheden om Lean Requirements in 
uw organisatie toe te passen. 

Ruim 250 bezoekers

Keynotes: James Robertson          Ian Alexander

Workshops
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De key notes zullen worden verzorgd door Suzanne 
Robertson (The Atlantic Systems Guild) en Prof. Dr. Ir. 
GM Nijssen (PNA) en vormen de basis van het DREAM 
Event. In diverse parallelsessies volgen presentaties met 
succesverhalen en ervaringen van organisaties, (tool)
leveranciers, dienstverleners en Atos Origin. 

Partners van DREAM10 zullen tijdens de Exhibition 
– die parallel aan het Event wordt gehouden – graag 
met de bezoekers van gedachten wisselen over hun 
visie, producten en diensten. Niet alleen commerciële 
organisaties, maar ook vanuit de academische invalshoek 
wordt aandacht besteed aan Lean Requirements.

dreamaGazine
Als onderdeel van het DREAM10 event wordt dit 
magazine uitgebracht. In dit DREAMagazine delen de 
auteurs van de verschillende artikelen hun visie op het 
thema Lean Requirements. Het magazine geeft inzicht in 
de verschillende problemen die zich voordoen in relatie 
tot requirements engineering en management. 

In het eerste artikel wordt vanuit een eenvoudig  »
(praktijk)voorbeeld aangegeven dat vaak door op 
een andere manier tegen een probleem aan te kijken 
een zeer eenvoudige (en goedkope) oplossing kan 
worden geboden met veel toegevoegde waarde.
Het tweede artikel geeft aan dat bij het opstellen  »
van specificaties rekening moet worden gehouden 
met de levensduur van de oplossing. De minimale 
set benodigde specificaties bestaat vanuit dat 
oogpunt ook uit de requirements die nodig zijn om 
de oplossing te laten voldoen aan de eisen op de 
lange termijn. 
Het artikel met betrekking tot de Vision geeft  »
aan hoe Lean kan worden omgegaan met dit 
document binnen een project.
Het artikel met betrekking tot het in leven houden  »
van de requirements geeft aan waarom bij het 
opstellen van requirements ook moet worden 
gedacht aan hergebruik van de requirements 
voor andere projecten. De levensduur van de 
requirements beperkt zich op deze manier niet 
alleen tot het huidige.
In het laatste artikel wordt beschreven welke  »
aspecten er komen kijken bij het opstellen van 
use cases. Hoe kan een use case Lean worden 
opgesteld? De term “ essentiële use case” heeft, 
vanuit het oogpunt van het artikel, betrekking op 
de inhoud van de use case en niet op het aantal 
use cases.

De website www.dreamevent.nl bevat steeds nieuwe 
informatie over DREAM10. Het programma wordt 
actueel gehouden en het digitale DREAMagazine kunt u 
hier inzien. Uiteraard vindt de inschrijving voor DREAM10 
plaats via deze website. Noteert u dinsdag 9 maart 2010 
in uw agenda!
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de term ‘Lean’ is in de 
jaren ’80 van de vorige 

eeuw geïntroduceerd door 
James P. Womack en Daniel 
T. Jones. Zij beschreven 
‘Lean thinking’ en ‘Lean 
manufacturing’ waarmee 
de basis werd gelegd 
voor procesoptimalisatie. 
Producten konden 
goedkoper en sneller worden 
gemaakt omdat overbodige 
processtappen werden 
geschrapt.
 
Zij zijn daar echter niet 
gestopt. In het ‘Handboek 
Lean Solutions’ breiden zij 
het procesgebied uit tot aan 
de consumptie bij de klant. 
Zij hebben dit gedaan omdat 

ze rond de eeuwwisseling waarnamen dat klanten 
verdronken in het aanbod van steeds meer verschillende 
producten waarbij deze producten geforceerd werden 
opgedrongen. Dit was in strijd met de principes van ‘lean 
thinking’ waarbij binnen een proces wordt gestuurd op 
waardetoevoeging voor de klant.
 
Blijkbaar werd de waardetoevoeging door de producenten 
anders beoordeeld dan door de klant. Om dit probleem 
op te lossen formuleerden Womack en Jones nu naast 
de principes voor ‘Lean thinking’ ook principes voor 
‘Lean consumption’. 

Deze luiden als volgt:
Los mijn probleem volledig op »
Verspil mijn tijd niet »
Lever precies wat ik wil »
Lever waarde waar ik dit wil »
Lever waarde wanneer ik dat wil »
Verminder het aantal beslissingen dat ik moet   »
nemen om mijn problemen op te lossen

Om niet in dezelfde valkuil te lopen als veel bedrijven 
rond de eeuwwisseling is het nodig dat je voordat je je 
productieproces gaat optimaliseren eerst ervoor zorgt 
dat je ook het gewenste product maakt.

Dus eerst
 Make the right product 
En pas daarna
 Make the product right

Het gewenste product vinden is echter niet gemakkelijk. 
Zeker als voor een deel van zo’n product de vaardigheden 
bij de leverancier niet aanwezig zijn! Is zo’n leverancier 
wel in stáát om te zien wat gewenst is of is hij blind 
voor dat wat hij niet kent? Dat deze blindheid bestaat 
wil ik laten zien aan de hand van een waargebeurd 
praktijkvoorbeeld.

Iedereen is wel eens klant en vanuit die positie bekeken 
betekent ‘Het juiste product’ eigenlijk ‘Het juiste product 
voor mij‘. Of nog beter; ‘De juiste oplossing voor mijn 
probleem’. Voor een leverancier betekent dit dat hij moet 
meedenken met zijn klant. Hij moet zich hiervoor inleven 
in de situatie van de klant. 

Hoe moeilijk dit meedenken kan zijn in een ogenschijnlijk 
eenvoudige situatie heeft onlangs een goede vriendin 
van mij aan den lijve ondervonden.

Zij kreeg een opdracht als Product-Consultant bij een 
administratiekantoor dat voor de dienstverlening aan haar 
klanten een SaaS-applicatie (Software as a Service) ter 
beschikking stelt. De applicatie is via internet toegankelijk 
en de opgeslagen gegevens worden beheerd door het 
administratiekantoor.

De klanten wilden de gegevens uit deze applicatie ook voor 
lokale doeleinden gebruiken en hiervoor is de applicatie 
een tijdje geleden voorzien van ‘exportmogelijkheden 
naar Excel’. De selectiemogelijkheden en de wijze van 
gegevenspresentatie van deze exportfunctie sloten 
echter niet volledig aan bij de wensen van de klanten. Zij 
wilden graag ‘overzichten op maat’.

Het administratiekantoor bood aan om op aanvraag 
‘overzichten op maat’ te maken. Maar maatwerk kost nu 
eenmaal geld en dit bleek voor de klanten veel te duur. 
Zij wilden wel graag ‘overzichten op maat’ maar dan wel 
‘betaalbaar’.

Het administratiekantoor adviseerde vervolgens de 
klanten om zelf de exports in Excel aan te passen. 
Dit was tenslotte goedkoper. Zo gezegd, zo gedaan. 
De klanten stuurden een assistent op Excel-cursus 
en maakten vervolgens de overzichten zelf. Iedereen 
tevreden………..of toch niet?

Dit was het moment waarop mijn vriendin met haar 
nieuwe klanten in contact kwam. Zij viel met haar neus 
midden in een botervloot vol ‘tochnieten’.

making the right product and 
making the product right
a best practice

wil Hikspoors
Sr requirements engineer
Wil Hikspoors is business 
analist en requirements 
engineer. In zijn werk staat 
het klantenbelang altijd 
voorop en hij schrikt er niet 
voor terug om zich hiervoor 
buiten de gebaande wegen 
te begeven.

Wil.Hikspoors@atosorigin.com
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Een 'assistent op Excel-cursus' bleek vaak een 
regelrechte ramp. In de praktijk werd er veel geknipt, 
geplakt, gevloekt ..…. en overgetikt waardoor het maken 
van een eenvoudig overzicht soms wel een week kon 
duren. Weg ‘betaalbare’ oplossing’ voor ‘overzichten op 
maat’!

Voor mijn vriendin was dit een mooie gelegenheid om 
de applicatie te verbeteren en niet gehinderd door enige 
betrokkenheid bij de voorgeschiedenis diende zij vol 
goede moed een wijzigingsverzoek in: 

"De klanten willen graag een hulpmiddel waarmee snel 
en goedkoop ‘overzichten op maat’ gemaakt kunnen 
worden!" 

Oprecht verontwaardigd berichtte de applicatiebeheerder 
terug dat deze wens al eerder was gerealiseerd als 
‘Exports naar Excel', nu een vast onderdeel van de 
applicatie. Misschien had de consultant de handleiding 
niet goed gelezen? Of misschien zijn de klanten niet slim 
genoeg om Excel te gebruiken? 

Mijn vriendin was even ‘met stomheid’ maar zeker 
niet ‘uit het veld’ geslagen en zij diende een nieuw 
wijzigingsverzoek in, echter niet bij de applicatiebeheerder 
maar bij zichzelf:

"De klanten willen graag een hulpmiddel waarmee zij snel 
en goedkoop ‘overzichten op maat’ kunnen maken!"

Eigenhandig sleutelde zij vervolgens een speciale 
training voor Excel in elkaar. Deze bestond eenvoudig 
uit voorbeelden uit het werkgebied van de klanten zelf 
en stapsgewijze instructies die aangaven hoe je van een 
export in Excel naar zo’n voorbeeld toe kon werken. Hier 
konden de assistenten prima mee overweg en ze waren 
superenthousiast. Een overzicht dat voorheen een week 
had gekost, duurde nu nog maar een kwartier!

De training werd een groot succes en is dat nog steeds. 
Voor het administratiekantoor steeg de waarde van de 
applicatie, wonderlijk genoeg zonder zelf te wijzigen. 
Ook steeg de waarde als ‘meedenkende leverancier’. 
Bovendien waren door de training de inkomsten hoger 
dan voorheen en klachten die eerder bestonden smolten 
als sneeuw voor de zon.

Grappig detail hierbij is dat door een klant tevreden 
te stellen de leverancier bijna als vanzelf een hoger 
rendement haalde.

Ondanks het succes van de training zijn er binnen 
het administratiekantoor mensen die vinden dat zij als 
leverancier zich hier niet mee bezig moeten houden. Het 
is geen 'core business'.

Zij vragen wel eens gekscherend of zij soms ook olifanten 
moeten verkopen als de klant hier om vraagt en mijn 
vriendin antwoordt dan steeds dat je wel gek zou zijn om 
het niet te doen.  Het is eigenlijk veel vreemder om via de 
supermarkt met korting naar de Efteling te gaan!! Of met 
airmiles op vakantie!!  Daar hoor je niemand over. Zou 
dat nu komen doordat je dat veel meer als klant beleeft 
dan als leverancier?

Uit dit voorbeeld blijkt dat de vaardigheid om een 
deel van het juiste product te maken, het geven 
van een branchegerichte Exceltraining, niet tot de 
basisvaardigheden van de leverancier behoort en dat 
de leverancier zich niet meteen aangesproken voelt om 
hier iets aan te veranderen. Applicatiebeheer is wél een 
basisvaardigheid en de processen die aan de realisatie 
van de applicatie ten grondslag liggen zullen ook beslist 
geoptimaliseerd worden uitgevoerd waardoor er alleen 
maar waarde wordt toegevoegd en er geen verspilling 
optreedt. Volgens de principes van ‘Lean thinking’ is dit 
erg ‘Lean’. Volgens de principes van ‘Lean consumption’ 
echter niet.
Door het opvolgen van de volgende wijze lessen kun je er 
voor zorgen dat je wél aan ‘Lean consumption’ voldoet 
zodat je in ieder geval het juiste product maakt voordat je 
aan procesoptimalisatie begint!

Het gewenste product, ofwel de requirements voor dit 
product, moeten de  principes voor ‘Lean consumption’ 
omvatten en de wens vanuit de klantpositie benaderen. 
Deze requirements moeten dus subjectief zijn.
Meet de ervaring van de klant met je product.
Signaleer problemen bij de klant rondom je product.
Staar je niet blind op de eigen vaardigheden maar schakel 
andere vaardigheden in om problemen op te lossen.
Werk samen met anderen op verschillende manieren 
zoals bv detachering, aannemer/onderaannemer.
Kijk uit voor ‘Assistenten op Excelcursus’.

7lean requirementS
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www.thinkofthefish.nl

Think of the fish.

IN GEVAL VAN NOOD...

...heeft u slagkracht nodig.
Bespaar maximaal 30% op uw IT-kosten. Bereik meer met minder.

Gegarandeerde vermindering van uw IT-kosten met maximaal 30%.

Fikse besparingen op de korte termijn, gevolgd door een lange-
termijnstrategie om uw winst ook in de toekomst zeker te stellen.

In een onzekere markt biedt Atos Origin zekerheid. 

Bereik meer met minder. 

thinkofthefish@atosorigin.com
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Scenariodenken is een 
instrument dat helpt bij het 

verkennen van de toekomst. 
Schwartz1 beschrijft hoe 
het wordt toegepast door 
tal van organisaties bij het 
maken van strategische 
keuzes. Hij noemt het een 
middel ‘for rehearsing 
the future’. Römgens en 
Uittenbogaard2 geven een 
overzicht van toepassingen 
van scenariodenken in het 
IT-domein. Hier volstaan we 
met een beknopt overzicht. 
In een scenariotraject werkt 
een groep betrokkenen met 
verschillende expertises in 
enkele workshops drie of vier 

toekomstbeelden uit. De belangrijkste onzekerheden 
ten aanzien van de toekomst worden hierbij als leidraad 
genomen. De toekomstbeelden, of scenario’s, beschrijven 
wezenlijk verschillende, maar even voorstelbare, 
toekomstige maatschappijbeelden. Zo wordt vier keer een 
context geschetst waarbinnen de organisatie functioneert. 
In elk van die werelden worden dan bijvoorbeeld 
eigenschappen van een typische klant vastgesteld. 
Of welke vragen die klant stelt aan de organisatie, 
wat typische ketenpartners zijn of welke diensten en 
producten het in die wereld goed zullen doen. Vervolgens 
kan worden nagedacht over de consequenties die dit 
moet hebben op de interne bedrijfsvoering, tot en met 
de inrichting van de IT-organisatie en –systemen aan toe.  
Een scenarioaanpak heeft de volgende kenmerken.
 
Lange termijn. Strategische keuzes vragen om een 
verre horizon. De ervaring leert dat als we nadenken over 
wat binnen een jaar of twee te gebeuren staat, we vaak 

geneigd zijn te denken dat er niet zoveel veranderd zal 
zijn. We denken maar al te gemakkelijk dat de wereld er 
over twee jaar bijna net zo uit ziet als het heden. En dat de 
te verwachten verschillen te vinden zijn door extrapolatie 
van trends. Om onszelf toe te staan het ‘ondenkbare’ 
te denken, leggen we de tijdshorizon bij scenariodenken 
wat verder weg. Hoe ver varieert, maar door de bank 
genomen kijken we toch minstens tien jaar vooruit.
 
Van buiten naar binnen. Zoals geschetst kijken we in een 
scenariotraject eerst naar de context. Eerst schetsen we 
de maatschappij in bijvoorbeeld sociale, economische, 
politieke, technologische termen. Pas daarna richten we 
de blik op de sector en organisatie. De reden ligt voor 
de hand: de organisatie bevindt zich in een omgeving 
waarin autonome ontwikkelingen plaatsvinden. Deze 
ontwikkelingen zijn een gegeven en omdat (en voor 
zover) ze van invloed zijn op onze organisatie is het goed 
daar rekening mee te houden. 
 
Meerdere toekomsten. Of het nu gaat om een 
managementteam, om businessanalisten of IT-
architecten op eenzelfde afdeling, een groep mensen 
die samen nadenkt over de toekomst wil nog wel eens 
tunnelvisie ontwikkelen. De groepsleden bevestigen 
elkaar in wat zij als vanzelfsprekend aannemen en 
vergeten andere mogelijkheden in ogenschouw te 
nemen. Scenariodenken dwingt de groep om expliciet 
verschillende wereldbeelden te definiëren, waarmee 
tunnelvisie wordt voorkomen.

de COnneCtie
In veel gevallen begint het vaststellen van eisen 
met het in kaart brengen van de behoeftes van de 
belanghebbenden. Dit gebeurt vaak met interviews, maar 
ook observatie, brononderzoek of brainstormworkshops 
zijn nuttig. Scenariodenken kan aan deze verzameling 
elicitatietechnieken worden toegevoegd. Idealiter zijn de 

Requirements engineering (Re) blijft niet zelden steken in het vaststellen van 
eisen voor de korte termijn: het komende project, de huidige change of de 
aanstaande pakketselectie. Requirements vaststellen voor de lange termijn 
is natuurlijk ook lastig want de toekomst is onzeker. scenariodenken is een 
instrument dat kan helpen gestructureerd over de toekomst na te denken. Hoe 
zou de wereld er over vijf of tien jaar uit kunnen zien en wat zijn de consequenties 
daarvan? scenariodenken dwingt je om verschillende mogelijke toekomsten te 
onderzoeken. Daarmee biedt het een stevige basis om alle relevante requirements 
te vinden. Daarnaast helpt het bij het testen ervan op toekomstvastheid. in dit 
artikel beschrijven we scenariodenken en gaan dan in op toepassingen voor 
Re.

Scenariodenken voor
toekomstvaste eisen

1   Peter Schwartz, The Art of the Long View. Bantam Doubleday Dell Books, 1996
2   Ben Römgens en Arjen Uittenbogaard, Scenariodenken voor een toekomstvaste architectuur, IN: Informatie, november 2008
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3   John Pruitt and Jonathan Prudin, Personas: Practice and Theory, ACM, 2003

belanghebbenden ook betrokken bij het bouwen van 
de scenario’s. Zo kennen ze de scenario’s goed en kan 
eenvoudig worden doorgeschakeld naar de RE-vraag 
wat in de verschillende scenario’s de voor hen relevante 
eisen zijn. Door deze vraag te stellen in elk scenario 
worden stakeholders geholpen om stokpaardjes los te 
laten en breder te kijken. In één workshop van een halve 
dag tot een dag kunnen zo voor elk scenario eisen van 
een brede groep betrokkenen in kaart worden gebracht; 
zowel behoeftes in de business alsook functionele en 
kwaliteitseisen aan het systeem.

Het is een belangrijke taak van de requirements engineer 
om zich breed te oriënteren en om de behoeftes van 
álle stakeholders in kaart te brengen. Scenariodenken 
brengt de wereld van buiten naar binnen in kaart: eerst 
de maatschappij, dan de sector, de organisatie en 
eventueel nog verder naar afzonderlijke afdelingen of 
systemen. In dit proces kan in één moeite door de loupe 
worden gericht op potentiële stakeholders. Door dit in 
verschillende toekomstbeelden te doen, ontstaat een 
goed overzicht van alle belanghebbenden.

Het is in dit kader interessant om te verwijzen naar 
de techniek van persona’s3. Bij het in beschrijven van 
potentiële klanten in een toekomstige wereld kunnen 
persona’s helpen om deze anonieme gebruikers een 
gezicht te geven. “Karel Jansen” is een persona van wie, op 
basis van het scenario waarin hij leeft, tal van kenmerken 
worden geschetst: leeftijd, gezinssamenstelling, hobbies, 
beroep, noem maar op. Het is makkelijker om voor Karel 
te bedenken wat hij voor eisen aan een nieuw product 
zal stellen, dan om dat voor een anonieme, amorfe 
“gebruiker” te doen.

een vOOrbeeld
Het volgende voorbeeld is afkomstig van een 
scenarioproject dat we uitvoerden in de voedselbranche. 
In een eerste workshop werden vier bestaande 
maatschappelijke scenario’s toegesneden op de sector. 
Uit deze exercitie bleek dat klanten steeds meer belang 

zullen hechten aan een goede kwaliteit van voedsel. 
Wat ook duidelijk werd, is dat de motivatie daarvoor per 
scenario verschilt, soms binnen een scenario zelfs per 
doelgroep. Deze motivatie kan bijvoorbeeld voortkomen 
uit aandacht voor gezondheid, ecologisch bewustzijn of 
levensstijl.

In een volgende workshop werden de consequenties 
voor de voedselindustrie doordacht. Het bleek dat die 
aanzienlijk zijn. Klantwensen of regelgeving leiden ertoe 
dat per product traceerbaar moet zijn met welke zaden 
en op welke boerderij het geteeld is en waar en hoe het 
is verwerkt en getransporteerd. Ook moet duidelijk zijn 
wat de kwaliteit van de kool moet zijn als het door de 
klant uit het schap in de supermarkt wordt gepakt en 
wat daarvoor de bewaarcondities in dat schap moeten 
zijn. In sommige scenario’s ging de informatievraag nog 
verder. In die werelden moet ook inzicht kunnen worden 
gegeven in arbeidsvoorwaarden en milieubelasting.

Al met al blijkt dat zowel ten aanzien van samenwerking 
tussen ketenpartners als van informatievoorziening de 
eis van voedselkwaliteit nogal wat consequenties kan 
hebben.

tOekOmStvaSte eiSen
De vraag die logischerwijs gesteld moet worden is: hoe 
om te gaan met deze baaierd aan eisen? Eisen die in het 
ene scenario hoge prioriteit hebben, zijn in een ander 
mogelijk veel minder belangrijk. Mogelijk zijn sommige 
eisen in een scenario zelfs helemaal irrelevant.

We gebruiken onderstaande tabel als voorbeeld in de 
discussie. De eisen in de linker kolom zijn typisch de 
‘needs’ van belanghebbenden. Hiermee blijft het aantal 
rijen overzichtelijk.

Wereld 1 Wereld 2 Wereld 3 Wereld 4

Eis 1 ++ + + +

Eis 2 ++ ++ + -

Eis 3 nvt ++ ++ nvt
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We geven een aantal suggesties hoe met een dergelijk 
overzicht om te gaan, maar eerst merken we op dat het 
signaleren van dergelijke verschillen op zich al waardevol 
is. Wanneer geen scenario’s zouden zijn gebruikt, waren 
sommige eisen misschien niet eens gevonden. Of 
mogelijk waren ze wel gevonden, maar zou de prioriteit 
ervan op basis van een impliciet toekomstbeeld worden 
vastgesteld. Doordat verschillende toekomsten met 
open vizier tegemoet worden getreden wordt duidelijk 
dat er prioriteitsconflicten kunnen optreden.

Een eerste suggestie die vaak wordt gegeven voor het 
omgaan met dergelijke prioriteringen, is: ga na welke 
toekomstige wereld het meest waarschijnlijk is en richt 
je op de eisen die in die wereld het belangrijkst zijn. 
Deze suggestie wijzen we van de hand, omdat het 
uitgangspunt van de hele exercitie nu juist moet zijn dat 
alle werelden even plausibel zijn. Sterker nog, als een 
van de werelden als niet realistisch van de hand wordt 
gewezen, dan is deze wereld niet goed gedefinieerd.

Hoe dan om te gaan met een dergelijk overzicht van 
mogelijk tegenstrijdige prioriteiten? 

Verzilveren toekomstvaste eisen. Van eis 1 in 
bovenstaande tabel kan worden geconcludeerd dat 
deze in elk van de scenario’s belangrijk wordt gevonden. 
Van dergelijke eisen kunnen we vaststellen dat ze 
toekomstvast zijn. Deze kunnen zonder veel discussie 
een hoge prioriteit worden gegeven.

Afwegen kosten-baten voor ambigue eisen. Van eis 
2 kunnen we zeggen dat deze ambigu is. In drie werelden 
is deze eis belangrijk, maar niet in wereld 4 (misschien 
is deze eis daar zelfs ongewenst). In discussie met 
opdrachtgever en architect kan worden gekeken naar 
de verwachte kosten en opbrengst van dergelijke eisen. 
Deze informatie kan helpen om de eisen meer of minder 
prioriteit te geven.

Architectuur flexibel voor onvoorspelbare eisen. 
Eis 3 is onvoorspelbaar: afhankelijk van welke toekomst 
realiteit wordt is hij wel of niet van belang. Dergelijke 
eisen vragen om flexibiliteit van de oplossing. Het is aan 
de architect om in het ontwerp daar rekening mee te 
houden en op basis van deze bevinding gericht delen van 
de oplossing aanpasbaar te maken. Stel dat de eisen in 
de tabel eisen aan een satelliet zijn. Eis 1 kan makkelijk in 
de hardware worden ‘ingebakken’, terwijl eis 3 typisch in 
software zal worden gerealiseerd. Als de satelliet eenmaal 
in een baan om de aarde is gebracht, vertrouwen we 
erop dat eis 1 niet meer hoeft te wijzigen. Eis 3 wel, 
vandaar de softwarematige, flexibeler oplossing.

tOt SlOt
Scenariodenken kan helpen bij het vinden van eisen en 
bij het inschatten van de toekomstvastheid ervan. We 
hebben aangegeven hoe met een dergelijke inschatting 
kan worden omgegaan. 

Niet zelden merken we dat de beschrijving van 
scenariodenken, en met name het ‘van buiten naar 
binnen’ werken, de indruk kan wekken dat het 
toepassen ervan een grote inspanning vraagt. We willen 
benadrukken dat dat in vaak niet nodig is. Veel van onze 
scenariotrajecten starten met bestaande generieke 
maatschappelijke scenario’s. Het scenariotraject begint 
dan met het toespitsen van deze scenario’s op de eigen 
sector. Dit is een exercitie die in een dagdeel kan worden 
uitgevoerd. Op deze manier kan met een beperkte 
inspanning een aanzienlijke verbetering van het RE-werk 
worden gerealiseerd.
 
Overige Bronnen:
- Ian F. Alexander and Neil Maiden (eds), Scenarios, Stories, Use 
Cases, John Wiley & Sons, 2004.

lean develOpment en SCenariOdenken
In lijn met het thema van het Dream-event is het 
interessant te wijzen op de bijdrage die scenariodenken 
kan leveren aan een lean organisatie. Hierbij verwijzen 
we naar het boek The Toyota Way van Jeffrey Liker4, 
waarin veertien principes van de lean filosofie worden 
beschreven. We lichten er vier uit die direct met 
scenariodenken ondersteund kunnen worden.

Principe 1: “Base your management decisions on a 
long term philosophy, even at the expense of short term 
financial goals.” Scenariodenken levert beelden van de 
organisatie en haar omgeving en markt in de niet al te 
nabije toekomst. Daarmee biedt het een zeer geschikt 
uitgangspunt voor het opstellen van bijvoorbeeld road 
maps en voor het maken van strategische keuzes.

Principe 11: “Respect your extended network of 
partners and suppliers by challenging them and 
helping them improve.” Scenario’s worden opgesteld 
in workshops met deelnemers vanuit diverse expertise 
en achtergrond. Naast experts van kennisinstituten 
zijn dat vaak ketenparners.

Principe 13: “Make principles slowly by consensus, 
thoroughly considering all options; then implement 
decisions rapidly.” Vooral het eerste gedeelte heeft 
baat bij scenariodenken: weloverwogen en in 
gezamelijkheid tot beslissingen komen. Vooral de 
zinsnede “considering all options” is scenariodenken 
op het lijf gesneden.

Principe 14: “Become a learning organization through 
relentless reflection and continuous improvement.” 
Bij het traditionele strategische plannen stelde het 
management zich typisch de vraag: hoe realiseren 
we een gewenste toekomst? Scenariodenken stelt 
de vraag: in welke alternatieve toekomsten kunnen 
we terecht komen en wat hebben deze toekomsten 
voor consequenties voor de organisatie? Deze vraag 
stimuleert veel meer een lerende houding in de 
organisatie. 
4   Jeffrey Liker, The Toyota Way, Mc-Graw-Hill, 2004.
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in dit artikel ga ik in op 
het versimpelen van het 

Vision document, door 
de aandacht te richten 
op de meest belangrijke 
onderdelen hiervan. Verder 
wil ik ook duidelijk aangeven 
hoe de Vision (technisch) 
onderbouwd wordt door 
het Architectural Proof-of-
Concept.

Stap 1 - prOblem analySiS
Business Opportunity
We starten de probleem 
analyse met het vastleggen 
van de Business 
Opportunities, het in kaart 
brengen van de problemen 
die opgelost moeten 
worden of de kansen die 
we willen benutten. Beide 

zijn nauw met elkaar verbonden. Achter elke kans 
gaat ook weer een probleem schuil. Het zijn in wezen 
de twee kanten van dezelfde medaille. Voorstel is om 
altijd uit te gaan van het perspectief van het probleem 
en eventuele kansen te herleiden tot problemen. 
 

Root Cause Analysis
Op basis van de Business Opportunities voert de 
System Analyst vervolgens een root cause analyse 
uit. Het doel hiervan is om de relevante onderliggende 
oorzaken (root causes) van een probleem boven water 

te krijgen. Hiervoor brengt hij alle problemen met hun 
onderliggende oorzaken (causes) hiërarchisch in kaart 
met behulp van Fishbone diagrams. Indien nodig kunnen 
we nog een stap dieper gaan en voor de onderliggende 
oorzaken weer apart fishbone diagrams maken. 
In de praktijk zal een probleem vele onderliggende 
oorzaken hebben. Qua inspanning, doorlooptijd en 
kosten is het echter onmogelijk om deze allemaal langs 
te lopen. Vaak blijkt ook dat niet alle onderliggende 
oorzaken even relevant zijn. De ene draagt meer bij 
aan het ontstaan van het probleem dan de ander. We 
moeten daarom helder krijgen van welke oorzaken 
het zinvol is om een verdere analyse te maken. 
Hiervoor hebben we een verdeling nodig die ons inzicht 
geeft in de exacte bijdrage van een oorzaak aan het 
probleem. We kunnen bijvoorbeeld de stakeholders 
vragen het belang van elk van de oorzaken aan te geven. 
We kunnen ook gedurende een periode meten hoe vaak 
een bepaalde oorzaak nu daadwerkelijk voorkomt.

Having a lean vision on the vision
Binnen de requirements discipline van het Rational unified Process is het 
Vision document één van de meest belangrijke en cruciale werkproducten. 
Helaas is het ook één van de documenten waar de system Analyst de meeste 
moeite mee heeft. er zit geen duidelijke logica in de opbouw van dit document, 
daarnaast bevat het ook vele niet relevante en overbodige onderdelen. 
Het begrip LeAn betekent in mijn optiek niet alleen maar het elimineren van 
overbodige (requirements) documenten. LeAn betekent ook het vereenvoudigen 
van de documenten zelf. Vooral in het Vision document zit veel “waste”.
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Op deze verdeling kunnen we dan het Pareto principe, 
ofwel de 80-20 regel, toepassen. Deze stelt dat 
80% van het probleem wordt veroorzaakt door 20% 
van de onderliggende oorzaken. Op basis hiervan 
kunnen we dan een inschatting maken wat nu de nu 
de relevante onderliggende oorzaken zijn, diegene die 
hoofdverantwoordelijk zijn voor het probleem.
 
Problem Statement(s)
Na het uitvoeren van de root cause analysis moet 
er voor alle problemen die relevante onderliggende 
oorzaken (root causes) hebben een Problem Statement 
opgesteld worden. In de praktijk betekent dit dus één 
voor het hoofdprobleem en één of meerdere voor de 
onderliggende problemen. Het uiteindelijke product, 
de oplossing moet wel al deze problem statements 
afdekken.

Stap 2 – StakeHOlderS and StakeHOlder needS
Stakeholder Summary
Als eerste moeten de stakeholders die betrokken 
zijn bij het opleveren van het uiteindelijke product in 
kaart worden gebracht. Vervolgens worden resources 
toegekend aan deze stakeholders. In de praktijk zullen 
dit één of twee personen zijn. Je kunt uiteraard niet 
iedereen hierbij betrekken omdat de besluitvorming dan 
ontzettend moeizaam zal verlopen.
 
Er zullen altijd stakeholders zijn die een actieve rol 
vervullen binnen het project, die wensen en eisen stellen 
aan het te op te leveren product. Er zullen ook passieve 
stakeholders zijn die vaak slechts hun kennis inbrengen 
en een review rol hebben binnen het project.
 
Stakeholder Needs
Vervolgens moet de System Analyst achterhalen wat 
deze stakeholder nu eigenlijk willen. Deze stakeholder 
needs zijn de (oplossingsonafhankelijke) wensen en eisen 
van de verschillende stakeholders ten aanzien van het 
uiteindelijk te ontwikkelen product, vaak een systeem.
 
Een stakeholder request is een generieke verzameling van 
verschillende requirements types. Als een stakeholder 
request is geformuleerd als een stakeholder need, 
hoeft deze (vaak) slechts herschreven te worden. Is een 
stakeholder request geformuleerd als een probleem of 
opportunity, kunnen we de stakeholder need uit één 
van de fishbone diagrams of problem statements halen.

Is een stakeholder request geformuleerd als een 
product feature, moeten we deze terug herleiden naar 
de stakeholder need die hieraan ten grondslag ligt. Op 
basis van deze stakeholder need zullen er misschien 
nog andere product features zijn die hieraan voldoen. 
Tot slot zijn er ook stakeholder requests van het type 
assumption of constraint. Deze hoeven niet herleid te 
worden naar stakeholder needs maar kunnen rechtstreeks 
worden overgenomen in het Vision document.  
In de kolom Proposed Solution nemen we de 
oplossing, de product feature op, die de stakeholder zelf 
heeft voorgesteld. Of deze product feature uiteindelijk 
gerealiseerd zal worden is nog maar de vraag. Als we 
deze features herleiden tot een (oplossingsonafhankelijke) 
stakeholder need, zijn er misschien andere product 
features die deze stakeholder need beter afdekken.
 
Bij Priority geven we de prioriteit aan die de stakeholders 
zelf toekennen aan hun needs. Hiervoor gebruiken we 
de classificatie Hoog, Middel of Laag.
 
In de laatste kolom geven we voor elke stakeholder need 
aan of dit een SAR (significant architectural requirement) 
is, die verder uitgezocht moet worden in het Architectural 
Proof-of-Concept. Hiervoor gebruiken we de classificatie 
Ja of Nee. Dit kunnen needs zijn die moeilijk te realiseren 
zijn of needs die door meerdere product features 
gerealiseerd kunnen worden. Doel hiervan is natuurlijk 
om de grootste risico’s als eerste te onderzoeken en 
elimineren.
 
Het Architectural Proof-of-Concept moet ons in de 
Inception fase vertrouwen geven dat er voor elk van deze 
stakeholder needs een mogelijke oplossing bestaat in de 
vorm van een product feature. Dat er minimaal één weg 
is om van A naar B te komen. Later bij het Architectural 
Prototype in de Elaboration fase wordt dan bepaald 
welke het meest optimale traject is om van A naar B te 
komen.

Stap 3 - aSSumptiOnS and COnStraintS
Als laatste onderdeel van het oplossingsonafhankelijke 
gedeelte van de Vision moeten de assumptions en 
constraints worden bepaald waaraan de uiteindelijke 
oplossing (product) moet voldoen. Assumptions en 
constraints zijn in wezen globale requirements types. 
Ze zullen niet verder worden uitgewerkt of gedetailleerd 
zoals de meeste andere requirements types. Denk aan 
een stakeholder need die vertaald wordt naar één of 
meerdere product features die weer vertaald wordt naar 
één of meerdere use cases waarvoor één of meerdere 
test cases geschreven worden.

The problem of Hier nemen we het hoofdprobleem of één van de 
onderliggende problemen op. Deze kunnen we uit 
de fishbone diagrammen halen.

Affects Hier beschrijven we de stakeholders die worden 
getroffen door dit probleem. Niet elk probleem zal 
exact dezelfde stakeholders hebben.

The impact of 
which is

Hier beschrijven we het gevolg van dit probleem. Dit 
is het bovenliggende probleem dat we weer uit de 
fishbone diagrammen kunnen halen.

A successful 
solution would 
be 

Hier nemen we op waaraan een succesvolle 
oplossing moet voldoen, de belangrijkste kenmerken 
van deze oplossing. Dit zijn de meest belangrijke en 
relevante oorzaken die we uit het Pareto diagram 

kunnen halen. 

Stakeholder 
Need

Proposed 
Solution

Priority SAR
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Stap 4 - prOduCt Overview
Product Position Statement
De problemen en kansen zijn onderzocht, de relevante 
root causes zijn bekend en beschreven in één of 
meerdere problem statements. Op basis hiervan is een 
lijst van wensen en eisen opgesteld waaraan het op te 
leveren product (systeem) moet voldoen, de stakeholder 
needs. Daarnaast zijn ook de aannames en constraints 
vastgelegd waarmee we rekening moeten houden.
 
Dan is nu het moment aangebroken om over te stappen 
naar het oplossingsafhankelijke gedeelte van de Vision. 
Om na te denken over mogelijke oplossingen en in 
samenspraak met de betrokken stakeholders te bepalen 
wat de meest geschikte oplossing is. Deze oplossing, 
het uiteindelijk op te leveren product, wordt vervolgens 
beschreven in een Product Position Statement. Hierin 
wordt een korte onderbouwing gegeven van de keuze 
voor dit product en worden mogelijke alternatieven 
genoemd die ook in overweging zijn genomen.
 
Alternatives and Competition
In het product position statement is de uiteindelijk 
gekozen oplossing kort toegelicht. In de praktijk zijn 
er echter altijd meerdere oplossingen mogelijk, er 
zullen meerdere alternatieven onderzocht zijn. Deze 
alternatieven dienen hier opgenomen te worden 
voorzien van een korte toelichting.  Denk bijvoorbeeld 
aan het in-house ontwikkelen van een nieuwe applicatie, 
het aanpassen van de bestaande applicatie, het 
aanschaffen van een pakket, het herontwerpen van een 

aantal bedrijfsprocessen of gewoon doorgaan met wat 
we nu hebben. Het kunnen echter ook reeds bestaande 
oplossingen zijn van derden waarmee we de concurrentie 
moeten aangaan.

Vervolgens moet de System Analyst de criteria bepalen 
op basis waarvan uiteindelijk de keuze wordt gemaakt 
voor één van deze alternatieven. Denk aan criteria als 
de beschikbare functionaliteit, gebruikersvriendelijkheid 
of kosten. Hiervoor maken we  gebruik van een evaluatie 
matrix waarin we de alternatieven afzetten tegen deze 
criteria en aan elk criteria een score toekennen. Op basis 
van de totale score wordt uiteindelijk een keuze gemaakt 
voorzien van een korte verantwoording.

Om tot deze keuze te komen moet ook een Architectural 
Proof-of-Concept worden opgesteld. Hierin wordt 
de technische haalbaarheid van de verschillende 
alternatieven (oplossingen) onderzocht. Het Architectural 
Proof-of-Concept beschrijft een kandidaat architectuur. 
Voor elk van de mogelijke oplossingen wordt bepaald 
hoe de stakeholder needs gemarkeerd als SAR zich 
vertalen naar product features.
 
Het Architectural Proof-of-Concept heeft als doel het 
uitzoeken of er voor elke stakeholder need in het Vision 
document gemarkeerd als SAR, tenminste één product 
feature realiseerbaar is voor een gegeven oplossing. Zo 
niet, wordt deze oplossing verder niet in overweging 
genomen. Een ander mogelijkheid is om in overleg met 
de betreffende stakeholder deze stakeholder need te 
laten vallen of zodanig aan te passen dat hier wel een 
product feature bij gevonden kan worden.

Stap 5 - prOduCt FeatureS 
Als duidelijk is welk product uiteindelijk opgeleverd 
gaat worden, moeten de features van het product 
vastgelegd worden. Deze Product Features geven een 
high-level beschrijving van de functionaliteit van dit 
product. De (oplossingsafhankelijke) product features 
vormen het hart van het Vision document en realiseren 
de (oplossingsonafhankelijke) stakeholder needs. 
Tussen stakeholder needs en product features bestaat 
een meer-op-meer relatie. Soms dekt één product 
feature meerdere stakeholder needs af, soms leidt één 
stakeholder need tot meerdere product features.

For Hier geven we aan voor wie het uiteindelijke 
product bedoeld is. Dit kunnen een organisatie, 
organisatieonderdeel of individuele stakeholders zijn. 
Stakeholders die voor het product betalen, met het 
product gaan werken of rnisschien wel verantwoordelijk 
zijn voor de integrate van het product binnen de 
organisatie. 

Who Hier beschrijven we kort welke problemen deze 
stakeholders hebben of welke kansen ze zien. Dit 
is reeds uitgebreid beschreven under Business 
Opportunities. 

The Hier nemen we de naam van het op te leveren product 
op en welk soort product het is. In veel gevallen zal het 
gaan om het bouwen van een nieuwe applicatie of het 
aanpassen van een bestaande. Het kan echter ook de 
aanschaf van een standaardpakket zijn.

That Hier worden de belangrijkste kenmerken van het 
product beschreven. wat zijn de mogelijkheden van 
dit product. In feite praat je hier al stiekem over de 
belangrijkste product features. De complete lijst van 
product features zal pas later worden opgesteld. 

Unlike Hier komt een kort overzicht van alle mogelijke 
alternatieven die naar voren zijn gekomen. Geef een 
korte opsomming van deze alternatieven die het 
uiteindelijk niet gehaald hebben. Neem ook altijd de 
huidige oplossing, de huidige mannier van werken 
mee als alternatief. De alternatieven staan verderop 
beschreven onder Alternatives and Competition. 

Our 
Product

Hier geven we aan in hoeverre de gekozen 
oplossing zich onderscheid van de andere mogelijke 
oplossingen en van hetgeen we nu hebben. Een 
uitgebreide onderbouwing en verantwoording 
voor de uiteindelijk gekozen oplossing is verderop 
opgenomen onder Alternatives and Competition.

 5.3.1 Alternative 1 
 
 5.3.2 Alternative 2 
 
 5.3.3 Evaluation of alternatives 
 

Criteria1 Criteria2 Criteria3 TOTAL

Alternative 1

Alternative 2
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Deze features zullen in een later stadium worden 
uitgewerkt en verder gedetailleerd in use cases. In 
tegenstelling tot use cases die vanuit het perspectief 
van de gebruiker worden opgesteld, ga je bij features uit 
van het systeem. Features worden in één of twee regels 
tekst beschreven, voor use cases wordt een complete 
specificatie van vaak enkele pagina’s opgesteld. Use 
Cases hebben context, je beschrijft de input en output, 
features hebben geen context.
 
Bij het opstellen van de lijst van product features is het 
belangrijk om te bepalen welke van deze features nu 
wanneer (welke release, fase, iteratie) opgepakt gaan 
worden. In de praktijk is het vaak niet mogelijk om alle 
features in één release op te leveren. Je zult keuzes 
moeten maken. De vraag is alleen hoe bepaal je nu de 
features die als eerste moeten worden opgeleverd? 
 
Om hier meer inzicht in te krijgen kennen we prioriteiten 
toe aan deze features. We kunnen hiervoor een 
eenvoudige formule gebruiken bestaande uit een vijftal 
criteria: Stakeholder Benefit, Risk, Difficulty, Affects 
Architecture en Stability. Hierin telt de benefit twee keer 
mee, de overige criteria slechts één keer. Voor de score 
gaan we uit van een schaal van 1 tot 5; hierbij is 1 de 
laagste waarde en 5 de hoogste. Uiteraard is vanuit het 
gezichtspunt van een stakeholder als de opdrachtgever 
of gebruikersorganisatie de benefit van een feature 
belangrijk. Deze benefit kunnen we afleiden uit de 
prioriteit van de stakeholder need die door deze feature 
wordt gerealiseerd.

De features die als eerste opgepakt moeten worden 
zijn de features met een hoge benefit, een hoog risico 
en een hoge complexiteit, een grote impact op de 
(bestaande) architectuur en een hoge mate van stabiliteit. 
Naast de harde criteria die bepalen wanneer een product 
feature wordt opgeleverd,  nemen we nog een tweetal 
andere criteria mee. De inspanning nodig om een feature 
op te leveren en de afhankelijkheid van een feature met 
andere features. Misschien wil je een feature opleveren 
binnen een bepaalde iteratie op basis van prioriteit 
maar is hier gezien de vereiste inspanning te weinig tijd 
voor. Misschien zijn er features die zo nauw met elkaar 
verbonden zijn dat ze het beste samen opgeleverd 
kunnen worden; ook al hebben ze niet allemaal een hoge 
prioriteit.

COnCluSie 
Het is uitermate zinvol om het begrip LEAN niet alleen 
maar toe te passen om overbodige (requirements) 
documenten te elimineren maar ook om de documenten 
zelf te ontdoen van overtollige en overbodige onderdelen. 
 
Het Vision document is één van de documenten 
waarvoor dit principe uitstekend toegepast kan worden. 
In het Vision document is vaak niet duidelijk wat er 
nu precies bij een bepaald onderdeel moet worden 
ingevuld. Er worden regelmatig items opgenomen 
die niet in dit document thuishoren en al in andere 
documenten staan beschreven. Ook loopt dit document 
maar al te vaak over van verwijzingen naar andere 
documenten en opmerkingen als “niet van toepassing”. 
 
Deze benadering van het LEAN principe kan uiteraard 
ook voor andere documenten binnen het Rational Unified 
Process worden toegepast.

ID Benefit(2) Risk(1) Difficulty(1) Affects Stability(1) Priority

FEAT01

FEAT02
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C 0 l d d iRDC 4.0 vult de voorwaarden in
Houd de regie in eigen hand bij het uitbesteden van applicatie 
ontwikkeling

Applicatie-ontwikkeling, -onderhoud en –integratie stelt hoge eigen aan de requirements én de 
demand-supply organisatie.

Atos Origin heeft haar jarenlange ervaring op het gebied van moderne 
requirements engineering en management gebundeld in het RDC Uwrequirements engineering en management gebundeld in het RDC. Uw 
organisatie kan nu ook gebruikmaken van de modellen, blueprints, tools en do’s 
& dont’s. Voorkom hoge Total Cost of Ownership, grote vertragingen in projecten 
en ongewenste oplossingen. Kies voor voorspelbare processen, bewezen 
document-templates, state-of-the-art tools en goed opgeleide requirements 

Hoe specifiek zijn uw specificaties?
Vraag een oriënterende review van uw Requirements Engineering capabilities aan via

p g pg q
engineers mét kennis en ervaring in Uw branche. Kies voor pragmatische 
governance en projectmanagement.

Vraag een oriënterende review van uw Requirements Engineering capabilities aan via
Hans Baaten, product manager RDC
Hans.Baaten@AtosOrigin.com
+31 (0) 6 55 122 475
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wat is de levensduur van 
een requirement? Is 

dit vanaf het moment van 
elicitatie van een requirement 
tot en met het implementeren 
hiervan, of kan het ook zo 
zijn dat een requirement een 
langer bestaansrecht heeft?  
Vaak zie je het eerste: 
requirements worden 
opgesteld en daarna 
geïmplementeerd. Bij het 
afronden van het project 
worden de requirements 
ergens op een gezamenlijke 
schijf gezet en kijkt er 
niemand meer naar om. 
Soms worden ze ook 
‘weggegooid’, ze zijn 
tenslotte al verwezenlijkt.  
Maar dan een tijdje later: 
je gaat het product of het 

systeem wijzigen en je gaat op zoek naar de beschrijving 
van de huidige situatie. Waar is deze? Niet meer te vinden, 
behalve dan in wat aanwezige gebruikersdocumentatie. 
Je moet nu dus weer opnieuw beginnen met het 
opstellen van de requirements, van vooraf aan.  
Je kunt alleen de verandering beschrijven, zonder 
dat je de huidige situatie goed in kaart hebt. Maar 
weet iedereen wel wat de huidige situatie is? Het 
zou daarom handiger zijn als je de huidige set aan 
requirements (die dus al geïmplementeerd zijn) hebt 
en dat dit je startpunt is. Vanuit deze requirements kun 
je de wijzigingen op het product/systeem specificeren 
en deze linken aan de bestaande requirements. 
Maar hoe houd je je requirements in leven? En wat moet 
je inrichten om je requirements na een project in leven te 
houden, hoe doe je dit Lean en wat wordt er Lean’er in 
het requirements proces? Dit artikel zal ingaan op deze 
vragen.

lean
De levensduur van een requirement kan dus verlengd 
worden: ook na de implementatie van het requirement 
heeft het nut om het requirement te bewaren voor latere 
doeleinden. Doordat een nieuw project requirements 
hergebruikt (bijvoorbeeld requirements ten aanzien van 
wetswijzigingen), kan het project veel sneller aan de 
slag en gemakkelijker de diepte in om de requirements 
SMART te kunnen specificeren voor dit project. Het 
in kaart brengen van de huidige situatie (of soms zelfs 
al de gewenste) is met de reeds aanwezige set van 
requirements snel gedaan. 

Ook voor requirements engineers die nieuw zijn in een 
bepaald domein of een product (een interne medewerker 
die in een nieuw domein/product wordt ingezet of 
een externe die wordt ingehuurd), is deze startset ook 
een zeer welkom hulpmiddel. Zij kunnen zich zo veel 
gemakkelijker de materie eigen maken.
 
Dit is maar één LEAN aspect van requirements lifecycle 
management. Maar denk ook aan projecten die een 
soortgelijke applicatie gaan maken, waarom weer 
opnieuw de inlogprocedure gaan beschrijven als deze 
toch altijd hetzelfde is? En ook al zitten er verschillen in, 
je kunt het grootste gedeelte waarschijnlijk hergebruiken. 
Of het vervangen van een bestaande applicatie, dan is 
het toch handig als je de requirements set van het huidige 
systeem nog hebt liggen. Deze kun je dan als startset 
gebruiken voor het definiëren van het nieuwe systeem.
 
Met requirements lifecycle management kun je veel 
sneller gericht aan het werk en worden de requirements 
van betere kwaliteit, omdat je al veel meer en accurate 
informatie vanaf de start van het project hebt gekregen.

GeSCHikte requirementS vOOr HerGebruik
Welke requirements kun je dan hergebruiken? Niet alle 
requirements zijn hier geschikt voor. Denk aan een project 
specifiek requirement over de maximale doorlooptijd of 
deadline van het project. Hier heb je in een ander project 
niet zoveel meer aan. Requirements aan producten en 
systemen zijn vaak goed te hergebruiken. 

Er zijn een aantal situaties wanneer hergebruik wenselijk 
is. Neem een wetswijziging die in verschillende applicaties 
moet worden ingevoerd. Er is een project dat één 
applicatie gaat wijzigen, en zij vertalen de wetswijziging 
in requirements. Na afloop van dit project wordt er nog 
een project opgestart om de wetswijziging in een andere 
applicatie te implementeren. Dan zou het toch handig 
zijn als de beschreven requirements ook voor dit project 
beschikbaar zijn en direct kunnen worden hergebruikt.

Een aantal andere voorbeelden waarbij voor hergebruik 
geschikte requirements te vinden zijn:

Een product wat aan veranderingen onderhevig  »
is. Bij elke wijziging (aanvullend nieuw product of 
release) kun je de huidige set aan requirements 
te voorschijn halen en kan de product manager 
gemakkelijk zijn eisen voor dit project opstellen.
Een bedrijfsstandaard, bijvoorbeeld de standaard  »
systeemvereisten voor nieuwe applicaties binnen 
het bedrijf. Deze is bij elk systeem hetzelfde.
Een markt- of productstandaard (bijvoorbeeld  »
in de bankensector de eisen van een standaard 
binnenlandse betaling).

Houd je requirements in leven
Requirements worden vaak eenmalig gebruikt, alleen in het project dat ze 
heeft gespecificeerd. maar requirements kunnen ook een langere levensduur 
hebben, met als resultaat dat nieuwe projecten sneller van start kunnen gaan 
en de kwaliteit van de requirements zal verbeteren.

linda van der Spek
requirements Consultant
Linda van der Spek is 
werkzaam als Requirements 
Consultant voor Atos Origin. 
Zij heeft veel ervaring in het 
opzetten en implementeren 
van requirements processen, 
en is gespecialiseerd in de 
requirements management 
tool Borland CaliberRM.

Linda.vanderSpek@atosorigin.com
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inriCHten van req. liFeCyCle manaGement 
Voor het inrichten van requirements lifecycle management 
moet je een aantal keuzes maken. Zoals: Wat zijn 
de acceptatie criteria van de requirements van de 
beheerpartij? Welke attributen per requirement moeten 
er worden vastgelegd, wanneer vindt de beheerpartij 
de requirements SMART? Op welk moment neem je de 
requirements in beheer (is dit afgedekt in de procedures 
van het bedrijf of de afdeling)? Dit zijn allemaal vragen 
die beantwoord moeten worden, tevens om er voor te 
zorgen dat je dit proces ook Lean opzet. Want het heeft 
geen nut om attributen vast te leggen waar niets mee 
gedaan wordt of veel mensen te betrekken bij het in 
beheer nemen van de requirements.

Het is belangrijk dat de requirements dezelfde informatie 
bevatten (denk aan een prioriteit, eigenaar, rationale etc.), 
om zo een consistente set te krijgen. Een consistente set 
draagt er tevens aan bij dat je gemakkelijker kunt zoeken 
in de totale requirements set en dat de persoon die met 
de requirements aan de slag gaat de requirements en de 
samenhang gemakkelijk zal begrijpen.

Tevens moet je besluiten wat je doet met traces (relaties) 
naar bijvoorbeeld functioneel ontwerpen en test gevallen, 
neem je deze ook in beheer? En zo ja, wie gaat deze dan 
beheren en wat wil je met deze traces doen? Ook traces 
tussen requirements moeten worden geanalyseerd om 
te bepalen of je deze traces wilt kopiëren.

Over de structuur waarin de beheerde requirements 
worden opgenomen moet van te voren ook goed 
nagedacht worden. De database met in beheer genomen 
requirements kan op den duur zeer groot worden en 
daarom is het belangrijk om van te voren goed over de 
structuur na te denken, zodat men later probleemloos de 
juiste requirements kan vinden.

Bij het in beheer nemen en het hergebruiken van 
requirements in projecten moet er additionele informatie 
worden vastgelegd over de requirements. Voor de 
requirements in beheer worden genomen is het erg 
handig om te weten welk project deze ooit heeft 
opgeleverd. Eventueel kan men daar ook nog andere 
nuttige informatie vandaan halen.

Het hergebruik van requirements wil je tevens goed 
managen, zo kan het voorkomen dat je een requirement 
aan meerdere projecten uitgeeft. Dit is niet erg, maar dan 
is het handig om dit te vermelden bij de verschillende 
projecten die dit requirement gebruiken, misschien is een 
ander project al verder in de requirements ontwikkeling 
en kan men al bijgewerkte of nieuwe requirements 
uitwisselen. Als het requirement in een project alleen 
maar gebruikt wordt en niet zal veranderen heb je geen 
probleem, maar op het moment dat meerdere projecten 
het requirement gaan wijzigen moet je hier onderling wel 
afspraken over maken.
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reGiStreren van de beHeerde requirementS 
Er zijn een aantal aspecten waaraan je moet denken bij het 
registreren van de requirements die in beheer genomen 
worden. Het is belangrijk om requirements SMART vast 
te leggen, anders kan degene die er weer mee aan de 
slag gaat er weinig mee. Tevens is het noodzakelijk 
dat alle requirements die in beheer worden genomen, 
gebruik maken van een van te voren vastgestelde set 
van attributen. Op deze manier creëer je uniformiteit, 
en kun je ook veel gemakkelijker weer de requirements 
hergebruiken in een nieuw project. Let daarbij op dat je 
niet een grote set aan attributen gaat definiëren, waarvan 
maar de helft gebruikt wordt, houd het Lean!

Gebruik van requirementS manaGement tOOlS 
Van elk requirement dat je in beheer neemt wil je weten 
welk project dit opgeleverd heeft en wanneer deze in 
beheer is genomen. Als een requirement is uitgegeven 
aan een project, dan wil je ook weten aan welke 
project(en) ze zijn uitgegeven. 

Dit alles is zeer moeilijk om te doen zonder goede 
requirements management tooling. Een spreadsheet 
of een tekstdocument leent zich hier niet voor, dit 
worden enorme bestanden waarin zoeken onmogelijk 
wordt, waar het moeilijk is om historie in vast te leggen 
en je zoveel wilt vastleggen dat er een massale lijst 
aan attributen per requirement ontstaat. Zoeken naar 
bepaalde requirements, of selecties maken is tijdrovend 
werk. Een requirements management tool, zoals Borland 
CaliberRM of IBM Rational Requisite Pro leent zich hier 
veel beter voor en bespaart daarbij flink in tijd en werk bij 
het managen van de requirements set.

Deze tools hebben een aantal eigenschappen die erg 
handig zijn bij Requirements Lifecycle Management:

Automatisch versiebeheer. Zo kun je ook altijd  »
terugkijken naar de geschiedenis van een 
requirement (wanneer heb je het requirement in 
beheer genomen bijvoorbeeld?).
Een vaste set aan attributen die je kunt invullen  »
(waarvan een aantal altijd verplicht zijn en je een 
aantal als optioneel kunt benoemen). Zo heb je je 
attributenset altijd goed vastgelegd.
Het creëren van traces tussen de requirements  »
en verschillende projecten die deze gebruiken. 
Zo kun je verbanden tussen requirements snel 
opsporen.

Er is één bron en deze is altijd up-to-date. Deze  »
informatie kan niet zomaar verdwijnen.
Requirements kunnen gestructureerd worden  »
ingedeeld, dit vergemakkelijkt het zoeken.
Er zijn verschillende autorisaties mogelijk (niet  »
iedereen kan alles wijzigen).
Je kunt baselines maken, zo kun je de situatie op  »
een bepaald moment vastleggen.
Je kunt requirements die voor meerdere projecten  »
gelden eenmalig vastleggen en onderhouden 
(door de beschrijving van een requirement te 
mappen aan een ander requirement).

COnCluSie 
Requirements kunnen een langere levensduur hebben 
dan de duur van een project. Ook hierna kunnen 
requirements zeer nuttig zijn voor andere projecten. 
Requirements kunnen hergebruikt worden en dit helpt 
de medewerkers in het vlotter opstarten van projecten en 
zich de materie sneller eigen maken. Om de levensduur 
van requirements te vergroten moeten er wel een aantal 
dingen worden ingericht in de organisatie. Er moet 
worden besloten welke requirements geschikt zijn voor 
requirements lifecycle management, wat er voor elk 
requirement geregistreerd moet worden en waar dit wordt 
gedaan, en er moet een proces zijn ingericht voor het 
in beheer nemen en hergebruiken van de requirements. 
Het is belangrijk om over bestaande zaken goed na 
te denken bij het inrichten van requirements lifecycle 
management.

De tijd die in het inrichten van dit proces en het uitvoeren 
ervan in beslag neemt zal zich terugverdienen in de 
nieuwe projecten die met een start set van requirements 
aan de slag gaan. Het opstarten van gerelateerde 
requirements activiteiten zal namelijk minder tijd kosten 
en je kunt daardoor eerder de diepte in gaan. Daarbij 
hebben de requirements engineers zich de materie veel 
vlotter eigen gemaakt.

En zo zie je dat de levensduur van een requirement niet 
tot de duur van een project beperkt hoeft te worden en 
dat dit bijdraagt aan het Leanen van je requirements 
activiteiten.

19lean requirementS
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de afgelopen jaren zijn er 
veel boeken en artikelen 

verschenen over de do’s 
en don’ts bij het schrijven 
van Use Cases. Een veel 
terugkerend thema daarbij 
is de mate van detail. Use 
Cases moeten helder en 
precies genoeg zijn voor 
de software ontwikkelaar 
om te begrijpen wat er 
gebouwd moet worden. 
Aan de andere kant moet de 
Use Case leesbaar blijven 
voor de gebruiker. Vooral 
als het aantal alternatieve 
scenario’s toeneemt, wordt 
het al gauw vrij lastig om 
de Use Case compleet en 
helder voor de software 

ontwikkelaar te houden en niet te complex te maken 
voor de eindgebruiker.

GeldOpname bij een bankautOmaat
Het bekendste voorbeeld van een Use Case is het 
opnemen van geld bij een bankautomaat van de bank. 
Het is een Use Case met een helder ondubbelzinnig zelf 
tastbaar resultaat van waarde. De gebruiker bereikt dit 
resultaat in een aantal stappen. Het heeft een eenvoudig 
scenario met weinig alternatieven.

Verschillende auteurs hebben deze Use Case dan ook 
gebruikt om het begrip Use Case uit te leggen. Hoewel 
hun beschrijvingen enigszins verschillen, kunnen we ze 
opvatten als een variant van het onderstaande scenario. 

De klant voert een bankkaart in.1. 
Het systeem vraagt om de PIN code.2. 
De klant voert de PIN code in.3. 
Het systeem valideert de PIN code.4. 
Het systeem vraagt welke actie de klant wil 5. 
uitvoeren.
De klant kiest voor het opnemen van geld.6. 
Het systeem vraagt welk bedrag de klant wil 7. 
opnemen.
De klant kiest een bedrag.8. 
Het systeem valideert of de klant het bedrag kan 9. 
opnemen
Het systeem vraagt of de klant een transactiebon 10. 
wil.
De klant kiest voor een transactie bon.11. 
Het systeem retourneert de bankkaart.12. 
Het systeem verstrekt het bedrag en een 13. 
transactiebon.
Het systeem voert de transactie door op de 14. 
bankrekening van de klant.

Vrijwel algemeen worden use Cases beschouwd als een krachtige en efficiënte 
techniek om de functionele requirements van een software systeem te 
specificeren. use Cases stellen de gebruiker en de doelen die hij met het systeem 
wil realiseren centraal. Daardoor sluiten ze nauw aan op de belevingswereld van 
de gebruiker. een use Case vormt als het ware een contract tussen de gebruiker 
en het systeem over hoe het systeem zal reageren op de verschillende verzoeken 
van de gebruiker. Ze vergen geen specifieke kennis om ze te begrijpen en te 
valideren en use Cases worden geheel in de taal van de gebruiker geschreven. 
en ondanks dat alles blijkt het in de praktijk toch vaak lastig om goede use 
Cases op te stellen. in veel projecten kost het relatief veel tijd voordat de use 
Cases stabiel zijn.

essential use cases 

reinoud de leve
Sr requirements engineer
Reinoud de Leve is senior 
Requirement Engineer bij 
Atos Origin. In deze rol was 
hij betrokken bij diverse grote 
projecten bij verschillende 
verzekeringsmaatschappijen 
en banken.

Reinoud.deLeve@atosorigin.com
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vOlGOrde van Stappen

De Use Case “Opnemen van Geld” beschrijft daarmee een 
strak geregisseerde reeks van acties van de gebruiker en 
het systeem. De gebruiker voert eerst zijn bankkaart in 
en het systeem reageert daarop door te vragen naar de 
PIN code. De gebruiker voert vervolgens zijn PIN code 
in. Waarop het systeem eerst de PIN code valideert en 
daarna vraagt welke actie de gebruiker wil uitvoeren. 
Echter, Iedereen die een verkeerde PIN code bij de 
geldautomaat invoert, zal ervaren dat het apparaat in 
werkelijkheid heel anders werkt. In de werkelijkheid 
reageert het apparaat in de eerste instantie op een 
verkeerde PIN code niet anders dan op een juiste PIN 
code. Pas nadat de gebruiker het opnamebedrag heeft 
gekozen, verzoekt het apparaat om nog eens de PIN 
code in te voeren.
 
De scenario’s van Use Cases leunen heel sterk op de 
volgorde van de interactie tussen de gebruiker en het 
systeem. Use Case Specifiers besteden vaak veel 
tijd om deze volgorde op orde te krijgen inclusief alle 
alternatieve scenario’s die daar weer op ingrijpen. De 
volgorde is echter vaak een weinig stabiel gegeven 
en berust ook meestal niet op enige noodzaak. De 
volgorde van stappen in de meeste Use Cases berust 
meestal niet op ware requirements, maar eerder op de 
voorstelling die de gebruiker zich heeft gemaakt van een 
mogelijke oplossing. De gebruiker vertelt bijvoorbeeld 
in welke volgorde het oude systeem werkte, of de 
volgorde waarin het proces momenteel handmatig wordt 
uitgevoerd. Dit onuitgesproken impliciete design van een 
mogelijke oplossing, dat in de Use Case zit verweven 
belemmert eerder een goede software oplossing dan 
dat het er toe bijdraagt. Terwijl abstractie de sleutel is 
tot een goed ontwerp van een software systeem lenen 
Use Cases zich bij uitstek voor het beschrijven van de 
concrete voorstellingen van het te bouwen systeem.

de Gebruiker Centraal  
Een Use Case beschrijft de interactie tussen de gebruiker 
en het systeem. Het beschrijft hoe het systeem reageert 
op de verschillende verzoeken van de gebruiker. Schrijf 
een Use Case vanuit een ‘Birds view’ is een regelmatig 
gehoord advies. Beschrijf niet wat het systeem allemaal 
doet, maar alleen datgene dat van buiten waarneembaar 
is. Door de fixatie op de rol van de gebruiker en het 
streven om zoveel mogelijk aan de buitenkant van het 
systeem te blijven, verliezen veel Use Case Specifiers de 
andere Stakeholders uit het oog. Andere Stakeholders 
hebben vaak ook een belang bij wat er zich in de Use 
Case allemaal afspeelt. 

Zo zal de geldautomaat van de bank vermoedelijk iets 
moeten doen aan voorraadbeheer. De automaat zal 
moeten kunnen signaleren dat bepaalde bankbiljetten 
niet meer beschikbaar zijn. Het zal ook uitgebreid moeten 
loggen wat de gebruiker en het systeem hebben gedaan, 
zodat als er een claim van de klant komt, de bank precies 
kan vaststellen wat er is gebeurt en wanneer het fout is 
gegaan.
 
Doordat in Use Cases vaak de stappen missen die 
het systeem moet doen om de belangen van andere 
Stakeholders veilig te stellen, bevat een Use Case 
vaak onvoldoende informatie om een systeem op te 
ontwerpen.

“A use case captures a contract between the 
stakeholders of a system about its behavior. The use 
case describes the system’s behavior under various 
conditions as the system responds to a request from 
one of the stakeholders, called the primary actor. The 
primary actor initiates an interaction with the system 
to accomplish some goal. The system responds, 
protecting the interests of all the stakeholders”  
Alistair Cockburn, Writing effective use cases

“In particular, conventional use cases typically contain 
too many built-in assumptions, often hidden or implicit, 
about the form of the user interface that is yet to be 
designed. As models, they lean too closely toward 
implementation and not stick closely enough to the 
problems faced by users.”  
Larry L. Constantine & Lucy A.D. Lockwood, Software for use

“Relying on a scenario means that you focus on how 
users see the system’s operation. But the system 
does not exist yet. (a previous system might exist, but 
if it were fully satisfactory you would not be asked to 
change or rewrite it.) So the system picture that use 
cases will give you is based on existing processes, 
computerized or not. Your task as a system builder is to 
come up with new, better scenarios, not to perpetuate 
antiquated modes of operation.” 
Bertrand Meyer, Object-oriented Software construction
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eSSential uSe CaSeS
Al in 1999 introduceerden Constantine en Lockwood1 
het begrip Essential Use Cases. Een Essential Use Case 
onderscheidt zich van een traditionele Use Case doordat 
deze abstracter is. Een Essential Use Case beschrijft 
niet hoe het systeem zal reageren op de verschillende 
acties van de gebruiker, maar wat de intenties van de 
gebruiker zijn en wat de verantwoordelijkheden zijn van 
het systeem bij het realiseren van een gebruikersdoel. 
 
De gebruiker voert zijn bankkaart en PIN code in, omdat 
hij de intentie heeft om zich bij de bankautomaat te 
identificeren met zijn bankkaart en zijn PIN code. Het is de 
verantwoordelijkheid van het systeem om de bankkaart 
en PIN code te valideren. Er is een specifieke afspraak 
tussen de bank en de rekeninghouder over hoe deze zich 
identificeert: Iedereen met een geldige bankkaart en de 
corresponderende PIN code kan een transactie uitvoeren 
op de bankrekening die bij de bankkaart hoort. 
 
Verder wil de gebruiker nog: een opnamebedrag kunnen 
kiezen, eventueel een transactiebon. Hij wil het geld in 
ontvangst nemen en zijn bankkaart terug ontvangen. 

Het systeem is verantwoordelijk voor: het valideren 
of de klant het bedrag mag opnemen, het valideren 
of de bankautomaat het bedrag kan uitbetalen, het 
retourneren van de bankkaart en het verstrekken van het 
opnamebedrag en eventueel een transactiebon. 
 
Daarnaast is het systeem ook verantwoordelijk voor het 
doorvoeren van de transactie op de bankrekening van de 
klant, het beheren van de geldvoorraad in de automaat, 
het loggen van de transactie. Deze verantwoordelijkheden 
vloeien niet allemaal voort uit de doelen en wensen van 
de gebruiker. Het systeem is hiervoor verantwoordelijk 
vanwege de belangen van de andere stakeholders.

De use case opnemen van cash zou er dan bijvoorbeeld 
als volgt kunnen uit zien2:

De Essential Use Case is abstract en specifiek. De 
Essential Use Case is abstract in de zin dat hij nog geen 
invulling geeft aan hoe de interactie tussen de gebruiker 
en het systeem er uit zal komen te zien. Deze zal pas 
definitief duidelijk worden tijdens het design van het 
systeem. De Essential Use Case is specifiek in de zin dat 
hij alle verantwoordelijkheden van het systeem stuk voor 
stuk opsomt. De verantwoordelijkheden zijn expliciet 
en specifiek over de requirements die aan de oplossing 
worden gesteld. De Essential Use Case bevat zodoende 
voldoende informatie om als basis te dienen voor de 
verdere analyse en het design van een systeem.

eSSential uSe CaSeS en ServiCeS
Het is vrij gebruikelijk om bij het ontwerpen van een 
softwaresysteem te spreken van de verantwoordelijkheid 
(responsibility) van componenten of objecten. We 
bedoelen daarmee dat we een bepaald gedeelte van 
de functionaliteit volledig kunnen delegeren aan de 
betreffende component. De component voert bepaalde 
taken uit voor andere componenten, maar schermt zijn 
interne structuur volledig af. De component stelt de 
functionaliteit beschikbaar aan andere componenten 
door middel van services. 

De manier waarop er in een Essential Use Case 
verantwoordelijkheden worden toebedeeld aan het 
systeem sluit goed aan op deze denkwijze. Een 
verantwoordelijkheid van het systeem in de Essential 
Use Case is een kandidaat service van een van de 
componenten van het systeem.

eSSential uSe CaSeS en buSineSS ruleS  
Het opnemen van geld bij een bankautomaat is feitelijk veel 
ingewikkelder dan in de Use Cases wordt beschreven. 
Zo bestaan er verschillende regels met betrekking tot 
de hoogte van het bedrag dat de rekeninghouder mag 
opnemen. Voor de meeste Nederlandse banken geldt 
dat je bij bankautomaat van de eigen bank een hoger 
bedrag per dag mag opnemen dan bij de bankautomaat 

Intentie van de Klant Verantwoordelijkheid van het Systeem
De klant identificeert zich met zijn bankkaart en PIN code

Het systeem valideert de bankkaart en PIN code

Het systeem logt de gebruikers en systeem acties

Het systeem identificeert de juiste bankrekening van de klant

De klant verzoekt om een geldbedrag

Het systeem valideert of de klant het bedrag mag opnemen

Het systeem valideert of het het bedrag kan uitbetalen

De klant verzoekt om een transactiebon

Het systeem retourneert de bankkaart

De klant neemt zijn bankkaart terug

Het systeem verstrekt het bedrag en de transactiebon

De klant neemt het bedrag

De klant neemt de transactiebon

Het systeem voert de transactie door op de rekening van de klant

Het systeem beheert de voorraad beschikbare bankbiljetten

Larry L. Constantine & Lucy A.D. Lockwood, Software for use, 19991. 
In mijn beschrijving van de Use Case wijk ik af van de beschrijving die Constantine en Lockwood geven.2. 
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van een andere bank. Er gelden weer andere regels voor 
geldopname bij een bankautomaat in het buitenland. 
Verder zijn er beperkingen in het aantal keer per dag 
dat de rekeninghouder een bedrag mag opnemen bij de 
bankautomaat van een andere bank. Ten slotte mag de 
rekeninghouder niet meer geld opnemen dan hij op zijn 
rekening heeft staan. 

In een Essential Use Case vormen al deze regels geen 
alternatieve flows of stappen binnen de Use Case, maar 
geven zij invulling aan de verantwoordelijkheid “Het 
systeem valideert of de klant het bedrag mag opnemen”  
We kunnen deze regels daarom gemakkelijk later 
toevoegen en wijzigen zonder dat dat impact heeft op 
de Use Case.  In een traditionele Use Case is dat niet 
helemaal vanzelfsprekend. Het is goed mogelijk dat een 
aantal van deze regels wel zal leiden tot een alternatief 
Scenario. 

Een Essential Use Case kan helpen bij het 
onderscheiden van de stappen uit het business 
proces en de onderliggende business rules. Als een 
systeem een bepaald business proces ondersteunt, 

leidt dit tot een aantal verantwoordelijkheden van het 
systeem. De Business Rules geven inhoud aan deze 
verantwoordelijkheden

tOt SlOt
Essential Use Cases vormen een alternatief voor de 
traditionele Use Cases. Ze zijn abstracter dan traditionele 
Use Cases. Ze bevatten geen of minder impliciete design 
keuzes. Ze sluiten goed aan op een Service Oriented 
Architecture. Ze bieden de mogelijkheid om de stappen 
uit het business proces te scheiden van de onderliggende 
business rules. Essential Use Cases zijn daarom een 
krachtigere en efficiëntere techniek om de functionele 
requirements van een software system te specificeren.
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