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Als Manager Requirements Engineering & Testing binnen Atos Origin valt mij 
de eer ten deel om u in dit voorwoord welkom te heten bij het tweede Dutch 

Requirements Engineering And Management Event. 
Binnen Atos Origin zijn we met meer dan 200 requirements engineers, informatie 
en business analisten trots op ons vak. We kunnen gerust zeggen dat we met 
deze concentratie de grootste groep requirements engineers, informatie- en 
business analisten in Nederland bij elkaar hebben! Reden om u te benaderen 
om kennis met betrekking tot het vakgebied met u te delen.

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 nieuwe inzichten op te doen, 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 als informatie analisten, requirements engineers, 
informatie-architecten, testconsultants, projectmanagers en IT managers 
te treffen. Daarnaast willen we het vakgebied Requirements Engineering in 
Nederland beter op de kaart zetten en ook verder professionaliseren. Eén 
van de belangrijkste innovaties van dit moment is bijvoorbeeld het Atos Origin 
Concept Clean Order.

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 en tools hebben inmiddels aangetoond 
dat ‘met minder meer te bereiken valt’?

Tijdens het DREAM Event wordt u geïnspireerd door sprekers van nationale 
en internationale faam, zowel vanuit de private als publieke en academische 
sector. Ik nodig u bovendien van harte uit om tijdens de pauzes de DREAM 
Exhibition te bezoeken. Onze partners presenteren hun visie, diensten en tools 
graag aan u.
Nieuw dit jaar is de digitale uitgave van het DREAMagazine. Consultants van 
de DREAM partners en onze eigen senior requirement consultants hebben hun 
visie op Lean Requirements in de vorm van artikelen 
beschreven. De maart-editie wordt u bij aanvang van 
het DREAM Event aangeboden en er bestaan al ideeën 
om het DREAMagazine vaker te laten verschijnen.

Graag dank ik alle sprekers, exposanten en het 
organiserend team voor hun motiverende bijdrage. Ik 
wens u een inspirerend congres toe.

Voorwoord
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HELP DIRK DAKLOOS AAN EEN ONDERKOMEN
RUP... THE GAME

leer spelenderwijs de essentie van ruP kennen !

De familie van Dirk Dakloos heeft, na jarenlang onder de Rotterdamse Erasmusbrug te hebben gewoond, besloten om een veiligere en 
minder tochtige huisvesting te zoeken. Dit is het uitgangspunt voor een spel, waarbij het doel is een onderkomen te bedenken voor de 
familie Dakloos, dat het best past en zo goed mogelijk aansluit op hun behoeften. Spelenderwijs maakt u kennis met de vele facetten van 
het Rational Unified Process kennen en levert u uiteindelijk een resultaat op in de vorm van een maquette van een onderkomen.

Als u van plan bent om RUP in uw organisatie in te voeren – of deze keuze al gemaakt hebt -  is deze game de ideale manier om de 
essentie van RUP een keer in een niet-IT omgeving toe te passen.

ruP als spel
De RUP game is een speelse en uitdagende manier om 

opdrachtgevers, gebruikers, management en medewerkers – bij 
voorkeur samen – kennis te laten maken met de methode. 

Belangrijk aspect hierbij is om RUP te spelen als een spel. Een 
spel waarbij iedereen zijn verantwoordelijkheden kent en weet 

welke activiteiten in welke volgorde uitgevoerd moeten worden om 
uiteindelijk het gewenste product op te leveren. In dit geval een 

maquette van een onderkomen.

ruP in de praktijk
Vele organisaties die werken volgens RUP of van plan zijn dit te 
gaan doen worstelen met de overwelmende complexiteit van RUP. 
Vaak kun je door de bomen het bos niet meer zien. Het doel van de 
RUP game is om een organisatie kennis te laten maken met RUP. 
Om de hoofdzaken van de bijzaken te scheiden. Om te laten zien 
wat voor hun organisatie  belangrijk is, wat als eerste opgepakt 
moet worden en waar de toegevoegde waarde het grootste is.  

Voor meer informatie kunt U contact opnemen met
Olaf Starmans, RUP Mentor bij Atos Origin

E-mail: olaf.starmans@atosorigin.com
GSM:   +31 (0)642310022

DAGSCHEMA

8.30 INSCHRIjVEN EN ONTVANGST

9:30 OPENING door Remco Lagarde, dagvoorzitter en Arnold Winkelman, business director Atos Origin 
Systems Integration
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11:15 Koffiepauze
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VOOR TOEKOMSTVASTE 
REqUIREMENTS 
DNV CIBIT Arjen Uittenboogaard

GETTING yOUR 
REqUIREMENTS RIGHT
IBM Han van Gerwen

WORKSHOP AGILE 
ExPERIENCE
AO Toni Otten

12:30 Lunch-buffet

13:30 CONCEPT CLEAN ORDER
AO Hans Baaten  

REqUIREMENTS VOOR SOA
Parasoft Rix Groenboom

WORKSHOP AGILE 
ExPERIENCE optioneel
AO Toni Otten

14:20 Zaalwisseling

14:25 LEAN REqUIREMENTS; jE GAAT 
HET PAS ZIEN ALS jE HET 
DOORHEBT 
AO jan Harland  

THE fUTURE Of 
REqUIREMENTS ENGINEERING 
- THE fORMAL WAy, THE AGILE 
WAy  
IMPROVE qS Benjamin 
Timmermans

WORKSHOP AGILE 
ExPERIENCE optioneel
AO Toni Otten

15:15 Koffiepauze

15:40 KN 2 Prof. Dr. Ir. GM Nijssen, PNA Group
COMPLETE, BEGRIjPELIjKE EN fORMELE SPECIfICATIES IN DE STANDAARDEN BPMN EN SBVR; 
HOE DIE LEAN TE REALISEREN?

16:40 q&A KN 2 GM Nijssen

16:55 AfSLUITING door de dagvoorzitter

17:00 Afsluitende borrel

18:00 Einde DREAM Event en DREAN Exhibition
Zaal Sydney

Zaal Sydney 1

Zaal Sydney 2

Zaal Sydney 3

Zaal Melbourne

Centrale Lounge
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Simplicity and Requirements
to deliver first. Take those pieces individually through 
your detailed development process using whatever 
combination of requirements stories and models that 
you prefer to use in order to arrive an implementation of 
your detailed requirements for that piece. 

for each implementation unit, encourage feedback from 
the appropriate stakeholders. Keep iterating, always 
encouraging feedback, until you have implemented all 
of the requirements within your scope. 

Throughout your iterative loops the requirements will 
tend to become more complicated. When people 
understand what you are doing then some of the 
feedback that they give you will be other possibilities 
and bells and whistles that introduce new requirements. 
you are in a cleft stick: you want to make sure that you 
get all the requirements but you want to give priority to 
those that provide a simple, usable solution to the real 
problem.

THOUGHTFUL REDUCTION
john Maeda, author of The Laws of Simplicity  says 
that “the simplest way to achieve simplicity is through 
thoughtful reduction”. In other words we can often 
make a simpler product by taking something away 
rather than adding more complexity. 

Some requirements will clearly be essential to meeting 
the goal of the project. It seems reasonable that an 
insurance claims system must be able to record 
claim decisions; a television remote controller must 
make it possible to switch the television on, a school 
enrolment system must accept applications from 
potential students. However there are almost always 
requirements that are unnecessary and make the 
product needlessly complex. 

for example the claims system could in addition ask 
the user to enter the precise time that the claim was 
made down to the minute and second. The television 
controller could have a number of different buttons, 
one for each member of the family to turn the TV on. 
The school enrolment system could be available on the 
web or mobile phone. you could take each one of these 
systems and add lots more additional requirements 
to it and while it might appear to be better because it 
is more powerful it is not necessarily better in terms 
of fitting into the world of the problem we are trying to 
solve. 

Try applying Maeda’s reduction law to requirements 
by assessing the effect of each requirement within the 
scope of the problem. If we include this requirement 
does it make the system more complex? If it does 
make it more complex does the accompanying benefit 
outweigh the effect of omitting it? Consider the person 
who is doing this work. If you omit this requirement will 
it make it simpler for that person to do his work?

“Perfection is reached, not when there is no longer 
anything to add, but when there is no longer anything to 
take away.” Antoine de Saint-Exupéry.

 

In today’s world of system 
development we are 
increasingly concerned 
with being more agile, with 
having a lean approach, 
with delivering value more 
quickly. We are consciously 
looking for ways of avoiding 
spending time on anything 
that is unnecessary. We 
are looking for simple, 
elegant, spare solutions 
that fit seamlessly into the 
worlds of the people using 
them and so help them 

to do their work more effectively. We want to deliver 
software and have people say “ thank you, this really 
helps me. It is so simple I am able to understand it 
and use it immediately”. But this kind of user delight 
with the product always involves careful thinking and 
requirements gathering in order to make the software 
simple.

IN SEARCH OF SIMpLICITy
When someone tells you their requirements for a new 
or changed software product, they usually state those 
requirements in a way that defeats immediate and 
unambiguous understanding. Naturally enough people 
look at the world in terms of their own concerns. 
They probably assume that you share their contextual 
knowledge. your challenge, as a requirements 
specialist, is to uncover the assumptions, omissions 
and contextual bias to discover the real needs. you 
must be able to state the requirements in a simple 
manner so that all stakeholders have the exact same 
understanding. 

The path to a simple understanding is usually strewn 
with complexities and irrelevancies. These often lead 
you in the wrong direction and cause unnecessary 
complications, features and pure bloat in your software. 
I have found from experience that the best way to avoid 
these time wasting side trips is to encourage early 
and continuous feedback throughout the process of 
requirements discovery.

MAkE A MESS EARLy
At the beginning of the project, I try and expose my 
understanding of the problem in a way that encourages 
people to give me their specific (rather than general) 
feedback. A technique I use for doing this is the Scope, 
Goals, Stakeholders (SGS) approach. you can find 
a detailed description of this and other approaches 
mentioned in this article at http://www.volere.co.uk

Scope: start by drawing a first-cut diagram of your 
understanding of the problem/work scope. This 

diagram should show all the systems adjacent to the 
work you are studying. The adjacent systems are the 
people, organisations, software systems and other 
technology that interfaces with your area of study. 
The diagram also shows the interfaces between these 
adjacent systems and your area of study. 

Goal: Write the goal of the project along with a 
measurement for how you will know if you have 
succeeded in meeting the goal. The goal must address 
some benefit, and the measurement is usually a 
quantification of that benefit. 

Stakeholders: do a quick stakeholder analysis to 
identify the people who are sources of requirements 
along with their roles and which requirements 
knowledge you expect them to contribute. 

Now ask stakeholders with different viewpoints what 
changes they would like to make to your Scope, 
Stakeholders, Goals. Encourage feedback and different 
interpretations. Here you are taking a problem and 
exposing the complexity to identify the differences, 
conflicts and misunderstandings. By making these 
things visible you can identify where choices and 
decisions need to be made before going into details 
that might be irrelevant or provide low benefit. 

One side effect of this approach is that you are helping 
stakeholders to be aware that other people have 
different opinions about what is important. These need 
to be resolved before building your solution.

pRIORITISE THE pIECES
Encourage more feedback by taking your 
understanding of the scope of the problem and 
attempting to break it into functionally related pieces. 
Then you can identify, encouraging more input from 
the stakeholders, which of those pieces provides the 
highest benefit/value for this project. In the preliminary 

Requirements Study in figure 1 you decide which 
pieces (functions, features or components) you plan 

Figure 1 : The requirements study at the start of a project helps you to identify the 
highest benefit implementation units so that you can deliver those first.

Suzanne robertson 
Requirements Principal & 
Founder of The Atlantic 
Systems Guild suzanne@
systemsguild.net
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requirements engineering in een 
agile omgeving

We leven in een 
omgeving 

waarin complexiteit en 
functionaliteit alsmaar 
toeneemt, waar technologie 
zich snel ontwikkelt, 
producten elkaar snel 
opvolgen, regels veranderen 
en waar kosten onder druk 
staan. Om concurrerend 
te blijven in een markt met 
wereldwijde concurrentie 
en snelle technologische 
ontwikkelingen 
moeten organisaties 

veranderingen snel door 
kunnen voeren. Vooral in een 

omgeving waar ontwikkeling naar lagelonenlanden 
wordt uitbesteed kan dit lastig zijn. 
Momenteel vormen gedetailleerde 
specificatiedocumenten 
de basis voor het 
succesvol 
uitbesteden van 

systeemontwikkeling. 
De beoogde 

kostenbesparing gaat vaak 
verloren omdat het opstellen van 

een gedetailleerde specificatie teveel inspanning 
kost en omdat men onvoldoende rekening houdt 
met veranderende eisen van de opdrachtgever. De 
opdrachtgever, onder druk van de veranderende 
business, verwacht een steeds grotere flexibiliteit van 
de leverancier ten aanzien van het doorvoeren van 
veranderingen op de specificatie.

Een remedie voor dit probleem is om over te stappen 
naar een Agile Requirements Engineering proces en 
het specificatietraject te integreren met het ontwerp en 
ontwikkeltraject. Veranderende eisen worden dan direct 
gecommuniceerd naar de ontwerpers en ontwikkelaars 
ook als deze zich in lagelonenlanden bevinden.

ONTwIkkELINGEN IN HET VAkGEbIED 
REqUIREMENTS ENGINEERING
Sinds de introductie van het “waterval” 

softwareontwikkelmodel 
medio jaren 70 werden de 

systeemeisen geanalyseerd en 
gedocumenteerd voordat 
software werd ontwikkeld. 
Tijdens de specificatiefase 
werd vastgelegd wat het 
systeem moet gaan doen 
terwijl tijdens de ontwerpfase 
werd bepaald hoe het 
systeem de systeemeisen 
moet gaan invullen. In het 
watervalmodel zijn deze 
twee ontwikkelingsfasen 
duidelijk gescheiden. 

Wijzigingen werden 
nauwelijks gemanaged. Deze 

requirements engineering 
benadering noem ik de 

traditionele gedocumenteerde 
requirements engineering aanpak.

De opkomst van het software “Capability 
Maturity Model” (SW-CMM) in 1993 zorgde 

ervoor dat softwareontwikkeling procesmatig 
werd uitgevoerd. Het SW-CMM beoordeelt het 
software-ontwikkelproces op een aantal ‘key process 
areas’ waaronder requirementsmanagement. Het 
requirementsmanagementgebied van het SW-CMM 
schrijft voornamelijk voor wat je moet doen om 
veranderingen in de set van eisen te managen. Om 
veranderende eisen in te schatten schrijft het CMM voor 
om de set van eisen te traceren naar werkpakketten, 

Verspil geen tijd, laat uw ontwerpers en ontwikkelaars niet wachten totdat de systeemeisen 
volledig en consistent gedocumenteerd zijn terwijl de markt ondertussen de andere kant 
uit beweegt.

toni Otten 
Senior Requirements 
Consultant Atos Origin 
Systems Integration 
Toni.otten@atosorigin.com
.

Too many requirements, and too much detail in those 
requirements, can make your project sluggish, 

boring and your business analysts disinclined to change 
anything. On the other hand, too few requirements with 
insufficient detail can cause confusion and death by 
malnutrition. So what is the right level of requirements 
detail? What are the factors that guide the appropriate 
level of requirements for your project? 
Suppose for a moment that that your project has five 
people who know all the requirements and are working 
together in the same room. It is obvious that this team 
can be less detailed when writing their requirements 
than a large team scattered over several locations. The 

question now is what is meant by “less detail”, and how 
do we make choices for more or less requirements. 
factors like size, risk, co-location and role 
fragmentation are all helpful when deciding on how 
much is enough. Also helpful is having a consistent 
way of monitoring the results and adjusting the level of 
requirements detail as the project progresses.

Highlights
Why do you want to be lean? »
factors that affect leanness »
Influencing others to avoid waste »

OveRweigHt OR anORexia: 
RequiRements fOR a 
baLanced diet
pRESENTATION by SUzANNE RObERTSON, THE ATLANTIC SySTEMS GUILD
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ontwerpelementen en testprocedures. Er zijn dan ook 
twee belangrijke requirementsmanagementactiviteiten  
te onderscheiden: het managen van wijzigingen en het 
managen van traceerbaarheid. Deze benadering noem 
ik daarom een gemanaged requirements engineering 
aanpak.>>
In de huidige snel veranderde business waarin 
producten en diensten elkaar in rap tempo opvolgen 
wordt het specificeren, ontwerpen en implementeren 
van software steeds vaker iteratief uitgevoerd. Agile 
ontwikkelmethodes zoals Extreme Programming (xP), 
Scrum en Dynamic System Development Method 
(DSDM) en het Rational Unified Proces ondersteunen 
deze werkwijze. Dat het iteratief ontwikkelen 
moeilijker te managen is dan een sequentieel waterval 
ontwikkelproces is vrij duidelijk. Om te komen tot een 
betrouwbare schatting van de inspanning noodzakelijk 
om een volgende iteratie te plannen is het belangrijk 
dat de specificatie-, ontwerp- en implementatiefase 
goed op elkaar worden afgestemd. In plaats van het 
‘wat’ strikt te scheiden van het ‘hoe’ moeten we deze 
juist bij elkaar brengen. Gevolgen van een verandering 
op specificatieniveau dienen direct zichtbaar te zijn 
op ontwerpniveau, implementatieniveau, testniveau 
en planningsniveau. Dit kan bereikt worden door een 
goede integratie van deze engineeringdisciplines. Een 
integratie tussen specificatie enerzijds en ontwerp, 
implementatie en test  anderzijds zorgt ervoor dat een 
verandering betrouwbaar wordt ingeschat en wordt 
doorgevoerd. Deze werkwijze noem ik dan ook de 
geïntegreerde requirements engineering aanpak. 

EEN AGILE REqUIREMENTS ENGINEERING 
OMGEVING
Systeemeisen worden nog vaak vastgelegd in 
documenten. Hierbij wordt gebruik gemaakt 
van tekstverwerkers en tekenprogramma’s. Het 
systeemspecificatie document is het tastbare resultaat 
van een specificatietraject en vormt de basis voor 
het uitvoeren van een ontwikkeltraject. Voordat de 
systeemspecificatie bij de ontwerper terecht komt 
moet deze volledig en consistent zijn. Om dit te 
bereiken wordt een systeemspecificatie vaak aan 
een reviewproces onderworpen. Dit betekent dat de 

systeemeisen op documentniveau gedocumenteerd en 
beoordeeld worden en dat ontwerpers en ontwikkelaars 
moeten wachten. 

Deze manier van requirements engineering sluit 
onvoldoende aan bij de huidige snel veranderende 
markt. Requirements kunnen verouderen als ze te 
vroeg zijn vastgelegd en de klantwensen inmiddels zijn 
veranderd. Vaak kunnen ontwerpers en ontwikkelaars 
al aan de slag op basis van een subset van de 
systeemspecificatie. Het heeft dan ook geen zin om 
ontwerpers en ontwikkelaars te laten wachten totdat de 
systeemeisen volledig en consistent gedocumenteerd 
zijn terwijl de markt ondertussen de andere kant uit 
beweegt. De beste manier om dit te voorkomen is 
om de tijdlijn van specificatie naar implementatie te 
verkorten.

In plaats van volledige systeemspecificatiedocumenten 
op te stellen is het beter om eerst een minimaal pakket 
van systeemeisen overeen te komen. Ontwikkel het 
minimale pakket incrementeel en laat de opdrachtgever 
regelmatig feedback geven. Hiermee verkort je de tijdlijn 
tussen specificatie en implementatie en voorkom je dat 
je ongewenste functionaliteit oplevert (feature creep). 
Bij ieder volgend pakket van systeemspecificaties 
moet de opdrachtgever de specificaties opnieuw 
prioriteren en beoordelen op toegevoegde waarde. 
Specificatiewijzigingen kunnen in elk iteratie mee 
worden genomen.

figuur 1 geeft het verschil aan tussen een traditionele 
Software Development Life Cycle (SDLC) en een Agile 
SDLC. 
 
In de traditionele SDLC worden de verschillende 
fases sequentieel doorlopen. Elke fase wordt 1 keer 
doorlopen alhoewel delen van een fase soms iteratief 
worden doorlopen om fouten te corrigeren. Het 
opleveren van het systeem vindt plaats tijdens de 
deployment fase. Het voordeel van een traditionele 
SDLC omgeving is dat men eenvoudig een contract 
kan opstellen op basis van een ‘bevroren’ set van 
specificaties.   

workshop agile eXperience
door toni Otten

Agile experience is about making profit, lower the 
operation cost and speed up delivery of your IT 
products. Are you looking for new ways of doing 
things? Traditional approaches to software development 
take too long to produce results. Many traditional IT 
development approaches take a defined process like 
CMM. When you look at these defined processes you 
may conclude that many of these processes rather 
being repeatable, predictable and measurable are 
unpredictable and not repeatable. In a production 
environment such as a manufacturing environment 

processes can be defined and optimized. This delivers 
predictable results and quality. A defined process in a 
manufacturing environment delivers the same product 
with the same quality every time.
People working in a software manufacturing 
environment knows that developing software products 
is complex, and that things like customer wishes, 
product features, business value, technology and 
team members are changing over time. This is not a 
defined environment like manufacturing, it is a chaotic 
environment. 
During the Agile experience workshop we will play a 
game that illustrates how self-organised teams speed-
up the delivery of IT-products.

In de Agile SDLC omgeving worden alle development 
activiteiten zoals specificatie, ontwerp, implementatie 
en test uitgevoerd om een release op te leveren. Elke 
volgende release bevat de gerealiseerde functionaliteit 
en ervaring van een vorig release. Een Agile SDLC 
wordt vaak toegepast in een omgeving waar:

Men snel een product wil lanceren dat al direct  »
toegevoegde waarde oplevert.
Gebruikerservaring moet worden opgedaan om  »
requirements helder te krijgen.
Technologie nog onbekend of aan verandering  »
onderhevig is.
De verwachting is dat nieuwe requirements zich  »
voordoen tijdens het ontwikkeltraject.

Het opstellen van een contract tussen opdrachtgever 
en uitvoerder vraagt in een Agile SDLC meer aandacht 
aangezien de scope per release kan veranderen. Het 

contract moet dan 
ook ruimte open 
laten voor een 
variabele scope, 
waar requirements 
per release worden 
geanalyseerd 
en gedefinieerd. 
Het contract en 
bijbehorende 
begroting wordt 
vaak ook iteratief 
bijgewerkt. 
Immers na een 
oplevering krijgt 
het ontwikkelteam 
steeds beter inzicht 
in de eisen en 
wensen van de klant 
en de toegepaste 
technologie. Dit 
heeft direct invloed 
op de planning en 
begroting van het 
ontwikkeltraject.

TOT SLOT
In de huidige technologische markt is vooral de 
snelheid van veranderingen exponentieel toegenomen. 
Om technologische veranderingen en toenemende 
concurrentie het hoofd te kunnen bieden, is het 
van belang dat de flexibiliteit van een requirements 
engineeringtraject toeneemt. je kan niet wekenlang 
achteroverleunen en bedenken hoe je op veranderende 
eisen inspeelt. Organisaties die nog worstelen met een 
gedocumenteerde of een gemanaged requirements 
engineering aanpak zullen tegemoet moeten 
komen aan de veranderende markt. Het is dan ook 
essentieel dat de requirements engineering discipline 
wordt geïntegreerd in de ontwerp, ontwikkel- en 
testdisciplines.

Specification

Design

Implementation

Test

Deployment

Development

Deployment

Development

Deployment

Development

Deployment

Traditionele SDLC Agile SDLC
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Er zijn de afgelopen 
jaren heel wat 
maatregelen getroffen 
die het risico op 
falende IT projecten 
verkleinen. Sommigen 
hebben een éénmalig 
of klein effect en 
anderen resulteren 
in een structurele 
verbetering met 
grote impact. Met 
name wanneer er 
onderscheid wordt 

gemaakt tussen IT Demand (de vraagzijde) 
en IT suplly (de aanbodzijde) waarbij de 
laatste in bijvoorbeeld India, China of andere 
opkomende economiën wordt uitgevoerd, is 
de overdracht van informatie en kennis tussen 
deze twee van vitaal belang. Hans baaten en 
Henk boer beschrijven nut en noodzaak van 
het Concept Clean Order

Er was een tijd dat software engineering, 
requirements engineering en test engineering zo 

nauw met elkaar verbonden waren, dat men sprak over 
‘de afdeling automatisering’. Het onderscheid tussen 
disciplines werd niet gemaakt en er was al helemaal 
geen sprake van koppelpunten tussen requirements 

engineering,  software engineering en test engineering. 
Die tijd ligt – gelukkig - ver achter ons. 
ICT-systemen dragen in hoge mate bij tot het 
verschil tussen ‘goede processen en bedrijven’ en 
‘excellente ondernemingen’. De complexiteit van de 
ondersteunende systemen is vele malen groter dan 
in de tijd van ‘de afdeling automatisering’ en vereist 
dat we nadenken over de value chain, operational 
excellence en product leadership. Veel bedrijven 
besteden een deel van het IT-gerelateerde werk uit, 
om kosten te sparen, omdat een gespecialiseerde 
partij meer garantie biedt op kwaliteit of vanwege de 

beste verhouding tussen beide. De leverende partij zit 
dan zelden bij de klant, maar op een afstand variërend 
vanenkele tot duizenden kilometers.
In deze tijd waarin we spreken over specialisten op 
het gebied van requirements engineering, software 
engineering en test engineering, onderkennen we 
ook nut en noodzaak van samenwerking tussen 
de disciplines. Het koppelpunt tussen enerzijds 
requirements engineering en anderzijds software 
engineering en test engineering is een nieuw 
speerpunt in de strijd om effectiviteit, efficiëncy en 
voorspelbaarheid. 
Dit artikel beschrijft dit genoemde koppelpunt – we 
spreken van Concept Clean Order – en geeft tevens 
aan hoe dit bijdraagt aan het principe van lean 
requirements.

DE CONNECTIE
De kwaliteit van requirements en specificaties wordt 
direct bepaald door vier aspecten: Processen, 
Infrastructure, People & Culture en Management 
& Organisation. We noemen dat ook wel eens het 
bedrijfskundig verandermodel of het klaverbladmodel.  
Het Concept Clean Order richt zich in hoofdzaak op het 
aspect Processen en dan specificiek op de producten 
waarin de requirements en specificaties worden 
vastgelegd. De overige aspecten blijven in dit artikel – 
voor de overzichtelijkheid - buiten beschouwing.
In het Concept Clean Order (CCO) staat het vaststellen 
van de productkwaliteit (de input) centraal. Daarnaast 
worden ook de procesfactoren die die kwaliteit 
beïnvloeden, actief gemonitord om uiteindelijk 
een soepel lopend, lean proces van requirements 
engineering, software engineering en test engineering 
te verkrijgen. Onderstaand schema geeft de relatie 
tussen de diverse disciplines en het Concept Clean 
Order aan.

Onderzoek onder diverse software engineering 
projecten (zowel intern bij Atos Origin als extern) heeft 
aangetoond dat projecten met een lage kwaliteit van de 
requirements en specificaties (de input) zélf veel energie 
besteden aan het ‘oppeppen’ van deze input..Een 
‘voorfase’ van zes weken op oorspronkelijk 10 weken 
ontwerp en bouw werden meer malen gerapporteerd.
De energie voor foutherstel – tijd en geld in een fixed 
price / fixed date project – kon dus niet worden 
besteed aan de main build van het project, het 
technisch ontwerpen, bouwen en technisch testen 

Clean Order vs
lean Order

van de software. Dit gaat uiteraard ten koste van de 
winstgevendheid van het project, maar - en dat heeft 
nóg meer impact – de time to market van het business 
project. De relatie tussen ‘business’ en ‘ICT’ komt zo 
vaak onder hoogspanning te staan.

CONCEpT CLEAN ORDER
In de kern gaat Concept Clean Order (CCO) over 
het verkrijgen van een ‘duidelijke en éénduidige 
opdracht’ tot het uitvoeren van activiteiten in de 
disciplines software engineering en test engineering. 
Projectmanagement methoden noemen dit vaak een 
‘statement of work’ of ‘workpackage’.
Ontwikkelaars en testers stellen beiden vast of het 
inputmateriaal – welke afkomstig is van de discipline 
requirements engineering – voldoet aan de vooraf 
opgestelde en gecommitteerde kwaliteitseisen. Tijdens 
dit vaststellen (‘de intake’) zijn drie hoofdscenario’s 
mogelijk. (1) De input voldoet geheel aan de eisen 
en kan direct als input dienen, (2) de input kent 
enkele kleine tekortkomingen die door de discipline 
requirements engineering kunnen worden opgelost of 
(3) de input voldoet in grote mate niet aan de eisen en 
er bestaat ook geen grond om aan te nemen dat de 
discpline requirements engineering op eigen kracht de 
kwaliteit op het vereiste niveau kan brengen. In zowel 
scenario (2) als (3) zullen de requirements worden 
aangepast en wederom ter intake worden aangeboden. 
In scenario (3) wordt tevens door de ontvangende 
partij sterk geadviseerd om de competenties van de 
discipline requirements engineering met ondersteuning 
van ervaren requirements engineers te versterken.

SAMENSTELLING VAN DE CLEAN ORDER
In de – meest voorkomende – situatie van op Unified 
Process gebaseerde projecten of werkwijzen is het 
van belang om zowel context als requirements en 
specificaties te documenteren en over te dragen aan de 
software- en test-engineers. De typische definitie van 
de Clean Order ziet er dan als volgt uit.

Visie document »
Glossary »
Bedrijfsdomein en Object Model »
Use Case Model »
Use Case Specifications »
Service Model »
Business Rules »
User Interface Design »
Story Board »
Non-functional specifications »
Software Architectuur Document / Project Start  »
Architecture

Van elk documenttype is vooraf een template 
afgesproken. Ook zijn de kwaliteitseisen vooraf samen 
afgestemd. Ook is de ‘leverende partij’ op de hoogte 
van de manier waarop de ‘ontvangende’ partij om gaat 
met deze documenten middels een ‘quick Scan’ en 
‘Deep Scan’.
Bij lopende projecten of onderhoudscontracten 
kan bovenstaande definitie worden gebruikt om 
de overdracht van requirements en specificaties 
te verbeteren. Vaak wordt de bestaande 
documentatie-set afgebeeld op de Clean Order en 

worden tekortkomingen aangevuld. Bestaande namen 
van documenten worden echter vaak gehandhaafd, 
zodat het bestaande draagvlak niet afbrokkelt, maar 
juist wordt versterkt. Immers, de staande organisatie 
heeft vaak zelf al stappen naar professionele 
requirements engineering gezet.

VERSTERkING VAN DE COMpETENTIES 
VAN DE DISCIpLINE REqUIREMENTS 
ENGINEERING
Tijdens de diverse onderzoeken en projecten is 
vastgesteld dat de kwaliteit van de aangeleverde 
requirements en specificaties terdege werd beïnvloed 
door de compenties van de betreffende discipline. 
De vier aspecten Processen, Infrastructure, People & 
Culture en Management & Organisation bepalen samen 
de kwaliteit. De discipline Requirements Engineering 
wordt uitgebalanceerd over deze vier aspecten 
versterkt. Elk niveau van professionaliteit (bv CMMi) 
wordt bereikt door grootste knelpunten het eerste op 
te lossen (Theory of Constraints, Goldrath). Atos Origin 
past hierbij de blauwdrukken en best practices uit haar 
Requirements Definition Center (RDC) toe.  

HOw LEAN IS CLEAN?
Maatregelen als het introdoceren van het Concept 
Clean Order lijken de regelzucht in de hand te werken. 
Een voorgeschreven set documenten, met templates 
en harde afspraken over het gewenste kwaliteitsniveau, 
procedures en maatregelen. Hoe verhoudt dit zich tot 
het principe van Lean Requirements? Dit wordt belicht 
vanuit vijf invalshoeken.

1 Holistische benadering
Allereerst richten we ons niet langer op één discipline, 
maar op application lifecycle management als 
samenspel van verschillende disciplines.. Deze 
holistische benadering voorkomt dat één discipline 
sterk wordt geprofessionaliseerd zonder afstemming 
met de andere disciplines (suboptimalisatie). Niet langer 
staan ‘de allerbeste requirements en specificaties’>> 

Figuur 2 Bedrijfskundig verandermodel: concept acher het RDC

Figuur 1 Processchema Concept Clean Order

Hans Baaten
Principal Consultant Atos 
Origin Systems Integration
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centraal, maar daar voor in de plaats komen juist 
die requirements en specificaties (op precies het 
juiste moment, in de juiste verschijningsvorm) die 
software engineers en test engineers nodig hebben 
om hun werk effectief, efficient, voorspelbaar en met 
de juiste kwaliteit uit te kunnen voeren.  Clean Order 
draagt hier aan bij door vooraf afspraken te maken 
over verschijningsvorm en –moment en software- en 
test-engineers te betrekken bij het ontwikkelen en 
beheren van de requirements en specificaties.

2 Fit for purpose
In deze holistische benadering is meteen het tweede 
punt opgenomen: in welke vorm presenteren 
requirements en specificaties zich het best? En op 

welk moment? Soms zijn geheel uitgekristalliseerde 
beschrijvingen noodzakelijk, vaak blijkt een 
documentatie-set te groeien in de tijd en in het 
project / product. Soms zijn uitgebreide documenten 
op papier nodig, vaak zijn kernachtige statements 
in een prototyping omgeving toereikend. Soms is 
een waterval-scenario beter, vaak blijkt een iteratief 
of incrementeel scenario effectiever en efficiënter. 
Volgens het Concept Clean Order blijft het in alle 

gevallen belangrijk om vooraf juist de afstemming van 
‘wat’ en ‘wanneer’ te bereiken. Het opleveren van 
groeidocumenten past in deze benadering.

3 betrokkenheid van software engineers en 
test engineers bij requirements
Het is zeer aan te raden om software engineers en test 
engineers al tijdens het opstellen van de requirements 
en specificaties te betrekken. Zij stellen dan kritische 
vragen over de bouwbaarheid en testbaarheid van de 
requirements en geven al in een vroegtijdig stadium aan 
welke mogelijkheden en beperkingen de (verwachte) 
doelomgeving kent. Zo wordt eenvoudig voorkomen 
dat er requirements en specificaties worden opgeleverd 
die toch niet gerealiseerd of getest kunnen worden. Dit 

bespaart veel tijd en geld in de volgende projectfasen. 
We streven naar de ideale situatie waarin beide 
ontvangende disciplines aan het reviewen (in welke 
vorm dan ook) van de requirements en specificaties als 
deze voor circa 1/3, 2/3 en 3geheel afgerond zijn.

4 Domein- en klant kennis
Eén van de meest effectieve maatregelen tot het 
reduceren van activiteiten en interactie blijkt het 

beschikken over domein- en klantkennis te zijn. 
Onderzoeken én ervaringen in projecten tonen aan 
dat het de moeite loont om te investeren in enerzijds 
stabiele teams van requirements-, software- en 
testengineers (laag verloop, voorkomen van brain drain) 
en het bijbrengen en actueel houden van domein- en 
klantkennis.Concept Clean Order draagt hieraan bij 
door onder meer visie document, glossary en business 
domein model op te nemen in de documentatie-set.

5 Ervaren en competent review team
De eerste twee aspecten (holistische benadering, de 
juiste vorm) vereisen een subjectieve afweging. Deze 
afweging kan alleen worden gedaan door (of onder 
leiding van) een ervaren en kundige Requirements 

Engineer. Deze moet tevens in staat zijn om hierover 
met alle partijen overeenstemming te vinden. De 
kwaliteit van de requirements is rechtevenredig met 
de kwaliteit van de desbetreffende medewerkers (zie 
kader). Overigens geldt deze kwaliteitseis net zo goed 
voor degene die de clean order beoordeelt.

Concept Clean Order vermijdt het opstellen van 
documenten die niet worden gebruikt door software- 

en test engineers. Definitie van Clean Order en de 
bijbehorende kwaliteitseisen zorgen ervoor dat 
requirements en specificaties in de juiste breedte en 
diepte worden ontwikkeld en opgeleverd, precies 
genoeg om de meeste waarde toe te voegen aan het 
hele Application Lifecycle Management Process. Clean 
Order betekent dus het reduceren van overbodig werk 
wat geen waarde toevoegt door helder te zijn over wat 
wél wordt opgeleverd en wat wél waarde toevoegt. 

TEN SLOTTE 
Wanneer het Concept Clean Order in de organisatie 
is geïmplementeerd, is er sprake van een geölied, 
(holistisch) optimaal proces. De requirements 
en specificaties worden opgeleverd in de juiste 

verschijningsvorm, op het juiste moment en met de 
juiste kwaliteit. Een formele intake is wat resteert.
Hiermee wordt in hoge mate voorkomen dat de 
kwaliteit van de requirements en specificaties door 
software- en test-engineers moet worden ‘opgepept’, 
voordat zij met hun echte werk kunnen beginnen. En 
dat voorkomt het verspillen van tijd en geld.
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Goede bedoelingen en verbeterprojecten ten spijt 
kampt een aanzienlijk deel van de ICT-projecten nog 
steeds met overschrijdingen van budget en planning. 
Onderzoeken naar de mogelijke oorzaken wijzen 
vaak naar de lage kwaliteit van de requirements en 
specificaties en de manier waarop de ‘de business’ en 
‘ICT’ met elkaar samenwerken. Ontwikkelteams zijn 
vaak veel tijd - en geld - kwijt aan het ‘op orde brengen’ 
ervan. Samen met de klant worden openstaande 
issues, onduidelijkheden en tegenstrijdigheden 
opgelost vóórdat met de daadwerkelijke ontwikkeling 
kan worden gestart. Atos Origin ontwikkelde op basis 
van haar ervaringen het Concept Clean Order uit.

Highlights
Clean Order adresseert niet alleen het probleem van  »
mislukte IT projecten, maar het draagt ook bij aan 
een oplossing
Clean Order is niet alleen een concept, maar ook  »
een praktische invulling
Clean Order werkt op kleine schaal (in house  »
development) en is voorwaardelijk voor grote schaal 
(global sourcing)

clean Order: effectieve koppeling 
tussen demand en supply 
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Atos Origin Concept Clean Order

Getting your requirements right 
collaborate with stakeholders to work smarter.

INTRODUCTION
Given the economic 
downturn, “cheaper, 
better, faster” seems to 
be a universal mantra 
in business. To stay 
competitive, organizations 
must continually strive to 
be more agile and develop 
higher-quality solutions 
more quickly—despite 
obstacles such as 
geographically distributed 
teams, limited budgets 

and resources, quick delivery times, language barriers 
and government regulations. These challenges require 
teams to consider new ways of doing business so they 
can be more responsive to frequent business changes.

One area that businesses can optimize is their software 
development processes. If they want to be competitive, 
companies don’t have the luxury of long development 
lifecycles. To keep timeframes short, organizations must 
foster a collaborative environment by making tasks and 
responsibilities transparent and breaking down silos 
across the development lifecycle.

At the heart of the collaborative development 
environment are software requirements. Business 
analysts, product managers, developers, testers and 
architects leverage requirements as part of their daily 
activities. By ensuring that these players have access 
to the content they need at the right level of detail, 
organizations can be more nimble and better respond 
to change within the development environment.

Requirements definition is the foundation of effective 
software delivery. Requirements should be developed—
or defined—through consensus among stakeholders 
to address their needs, business problems and the 
vision of the software. Business demands require that 
solutions meet stakeholders’ goals and objectives—no 
more and no less.

In this white paper, you will learn about the changing 
focus of the requirements space and how requirements 
definition differs from requirements management. you 
will also read about a business analyst’s struggles 
with defining requirements using common office 
software and tools. This paper addresses how modern 
applications can streamline definition processes and 
help you achieve a faster ROI by reducing costly rework 
and speeding time to market.

REqUIREMENTS MANAGEMENT VERSUS 
REqUIREMENTS DEFINITION
In the requirements space, people often focus on 
managing requirements. But few focus on defining 
requirements. Although developers partake in 
requirements definition on some level, it is often 
informal, and few consider requirements definition as 
an area for improvement. But defining requirements 
is key to effective software delivery. Organizations are 
beginning to realize the importance of understanding 
their stakeholders’ business problems and gaining 
agreement on the vision of the end product. By 

investing time in requirements activities—either early in 
the software development process or later as change 
occurs—you can save time, effort and money in the 
short and long terms.

Requirements definition
Requirements definition includes eliciting, specifying, 
analyzing and validating requirements. It is an iterative 
process in which one or many stakeholders define 
and refine problem statements and then conceptualize 
potential solutions and their impacts. By involving 
all pertinent stakeholders, you can understand their 
business goals and help ensure that the defined 
software requirements align to them. If stakeholders 
do not reach consensus during the definition stage, 
developers will have difficulty building the solution 
without rework—resulting in longer development 
lifecycles and higher costs.>>

Figure 1 : Realizing that software requirements are misaligned with stakeholder 
needs and goals later in the development lifecycle is much more costly and 
time consuming to rectify.

Han van Gerwen
Adviseur software- en 
systeemontwikkeling IBM 
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Requirements management
Requirements management governs requirements 
throughout the development lifecycle. Product 
and software teams gather, store, track, prioritize 
and implement requirements captured during 
definition phases. It is the process of communicating 
and controlling software development scope 
while understanding and incorporating changes 
simultaneously.

DEFINING REqUIREMENTS USING 
IMpROVISED TOOLS
Whether it is acknowledged as a formal activity or 
not, developers must define requirements in some 
way before creating software. The following scenario 
describes the experience of Anna, a business analyst 
for a large technology company, in eliciting, defining 
and elaborating requirements.

Anna had been using the Microsoft® Office suite as 
well as office supplies such as whiteboards, flip charts 
and notepads to document requirements definition 
meetings with her software project clients. During 
meetings, Anna used flip charts and whiteboards to 
capture a client’s project expectations and goals. Later 
she would transfer the information into Microsoft Word 
and Microsoft
Excel to store and share text records, and then use 
Microsoft Visio and Microsoft PowerPoint to create 
visuals and use-case diagrams. Keeping track of the 
information contained in of all these tools was time 
consuming, but they served their purpose. It was when 
Anna needed the tools to go beyond their intended 
purpose that she struggled.

When the entire client team was unable to meet at the 
same time, Anna’s team had to host several use-case 
sessions. This not only drew out the process but also 
caused problems when the stakeholders in different 
sessions did not agree on requirements or priorities. 
To achieve a consensus, Anna had to consolidate all 
of the information from all of the meetings into a single 
document that could be distributed among all the 
stakeholders. In one particular instance, 
she spent days creating a storyboard in Microsoft 
PowerPoint for the software requirements and then 
distributed the document to 14 client stakeholders. 
After adding all of their changes, the client stakeholders 
were presented with a document printout that was 
three inches thick, requiring weeks of review before 
requirements could finally be defined.

In this same episode, the client needed to demonstrate 
the software to its investors just three months after 
agreeing on the requirements. But because the client 
had engaged a third party to write an application that 
implemented some of the defined requirements, Anna’s 
team needed to identify the impacted use cases so 
the client could properly present the software to the 
investors. Anna had to manually map the use cases to 
the requirements to find out which were affected by the 

third-party application. This activity took a great deal of 
time and ultimately delayed the project.

Defining requirements using different rudimentary tools 
can result in a loss of time, effort and money. Anna had 
to duplicate work by copying relevant information from 
one tool to another. She had to prepare for and host 
several meetings to gather information. And she had to 
navigate through a tangled web of communication—a 
major problem when trying to gain consensus on 
a solution. Not only did these challenges affect Anna’s 
team, but they also impacted customer satisfaction.

GOOD TOOLS USED FOR THE wRONG 
pURpOSE ARE NO LONGER GOOD
The scenario illustrated above is representative of the 
way many business analysts and other professionals 
use common office tools and processes to develop 
requirements. But like Anna experienced, there are 
three major issues with using common office tools:

Using disparate tools is labor intensive for both the  »
business analyst and the stakeholders.
It’s challenging to use office tools and processes  »
to obtain stakeholder consensus on business 
objectives and associated requirements.
It’s difficult to use disparate tools to manage  »
changes to the requirements definition artifacts.

Time consuming and labor intensive
Using several different tools and various techniques for 
capturing the information related to the problem and 
potential solution can be exhausting. If you capture 
text and diagrams on whiteboards and flip charts, 
you’ll need to transfer that information into something 
you can preserve and easily share. Depending on the 
amount of information you’ve gathered and how many 
different tools you’ve used, this could take hours, days 
or even weeks.

When you use unintegrated tools, you need to find 
a way to relate data across them. you can waste a 
lot of time cutting, pasting, dictating or transcribing 
needed information into a single document, and it can 
be difficult to visualize the relationships among various 
pieces of information. further, you need to choose a 
single tool that your clients and other stakeholders can 
easily 
review—but if you choose the wrong one, you’ll need to 
transfer all the information all over again.

Difficulty in gaining consensus
Gaining consensus among stakeholders can be 
challenging. If you want the stakeholders to review the 
requirements documents using the tools in which you 
created them, then all stakeholders need access to 
those tools, and they need to know how to use them. 
In addition, they need a method of commenting on the 
documents or individual artifacts.

If stakeholders don’t have all the tools in which you 
created the documents, then you must>> 
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consolidate everything into one large artifact. 
Stakeholders often don’t have the time or inclination 
to read through long documents. Consequently, you 
receive a small percentage of the feedback you need to 
deliver a solution that will bring value to your client.

If you have to hold multiple meetings to accommodate 
different schedules, you also struggle to gain 
consensus. At least a few stakeholders will always be 
at a disadvantage because they’re missing important 
insight and feedback from other stakeholders in other 
meetings. In that situation, it can be very challenging for 
everyone to agree on and prioritize the requirements, 
thereby lessening the group’s knowledge and 
understanding of the proposed solution.

Inability to manage changes to goals, 
objectives and requirements
When you have documents or artifacts in many different 
tools, it’s difficult to identify relationships between them. 
So when you make changes to requirements, it’s nearly 
impossible to update every related document or artifact 
that needs to be changed.

SOLVE REqUIREMENTS DEFINITION 
CHALLENGES wITH A pROpER SOLUTION
Modern requirements definition software helps 
organizations enhance and simplify their requirements 
processes with user-friendly requirements elicitation, 
elaboration and validation capabilities. It helps evolve 
captured and refined business needs into clearly 

defined software requirements that improve quality, 
accelerate time to market and align business and 
IT across the development lifecycle. The software 
provides users with the ability to visualize results before 
committing resources, helping users avoid costly 
requirements failures and project rework.

To address the problems detailed in this paper, a 
requirements definition solution must offer the following 
enhanced requirements development features:

Visual and textual techniques »
Stakeholder collaboration facilities like comment  »
threads
Centralized requirements information repository »
Lightweight framework that can adapt to any  »
requirements process

pRIORITIzING REqUIREMENTS DEFINITION 
by CHOOSING THE RIGHT TOOLS
Since requirements are the foundation for effective 
software delivery, relying on multiple rudimentary tools 
with no integration, collaboration or process capabilities 
is not going to facilitate a streamlined development 
process. In fact, it will likely decrease productivity, 
slow time to market and ultimately negatively impact 
customer satisfaction. A good requirements definition 
solution helps ensure that you are creating, testing and 
tracking requirements that meet your stakeholders’ 
business goals and objectives.

When Anna discovered such a requirements definition 
solution, it couldn’t have been at a better time. 
Because of the economic downturn, her company 
travel became severely restricted. Rather than hosting 
face-to-face meetings with clients and stakeholders, 
she leveraged the collaboration capabilities and 
central repository of the software to share information 
and achieve consensus on requirements definitions. 

Moreover, she used user 
interface sketches, storyboards 
and use-case models to 
represent the requirements, 
significantly improving the 
quality of client feedback. And 
having integrated definition 
techniques on a collaborative 
platform meant Anna no 
longer spent time duplicating 
the requirements information 
across disparate tools.

When you properly define 
and build requirements—with 
collaboration, stakeholder 
consensus and requirements 
verification—you can reduce 
rework, increase reuse and 
productivity, and deliver your 

product faster. Teams may drive an understanding 
of high-level requirements sooner through visual 
prototypes; gain consensus about requirement artifacts 
in a collaborative fashion; and increase productivity 
and reduce rework with better ways to organize and 
retrieve information—all leading to a faster time to 
market and value. And as a result of this, you can 
increase customer satisfaction and loyalty, helping your 
organization to get a larger slice of marketshare.

Figure 2: Connecting pieces to the bigger picture reduces costly mistakes and omissions. You can use requirements 
definition tools to capture, connect and organize the web of requirements information to help simplify information and 
make better decisions.

Onvoldoende kwaliteit van de eisen, of zelfs een 
verkeerde interpretatie van de eigenlijke business 
doelen van de belanghebbenden, veroorzaken veel 
extra werk in de vervolg fases van een project. Veel 
hiervan kan voorkomen worden door meer tijd te 
besteden aan het achterhalen van de achterliggende 
business doelen en deze te documenteren in de “taal” 
van de belanghebbenden. Hiervoor zijn verschillende 
technieken beschikbaar, zoals Business Proces 
Modelling, Use Cases en Storyboarding maar ook 
textuele omschrijvingen of whiteboard sessies 
kunnen essentiele informatie bevatten. Door nauwe 
samenwerking van de Business analist met de 
belanghebbenden en de belanghebbenden onderling, 
kan de doorlooptijd voor dit Requirements Definitie 
proces sterk verkort worden terwijl de kwaliteit van de 
eisen toeneemt. 

Door de additionele informatie van de 
belanghebbenden te relateren aan de uiteindelijke 
eisen die worden gebruikt om de ontwikkel- en 
test-groepen aan te sturen wordt het ook mogelijk 
voor ontwikkelaars en testers om deze informatie 
te raadplegen. Voorwaarde hiervoor is wel dat de 
requirements-, ontwikkel- en test-processen en de 
bijbehorende applicaties goed geïntegreerd zijn.
Highlights

Meer focus op achterliggende business doelen voor  »
een product of project
Gebruik van visualisatie technieken om de  »
taal-barière tussen belanghebbenden en 
ontwikkelorgansiatie te overbruggen
Directe betrokkenheid van de belanghebbenden bij  »
het opstellen van de eisen
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Symptoms of need to invest in requirements practices

Difficult to capture and organize info to make decisions

Approaches lack control, measurement and repeatability

Poor collaboration between Stakeholders

Current Concerns
Stakeholder interaction is inconsistent and disparate (email / docs)

Stakeholders overlooked or rely too heavily on delegates 

Stakeholders see needs as unique, unable to understand and negotiate 

Current Concerns
Information and owners hard to find, organize, and understand

Models and artifacts exclusive to area, unable to integrate or share data 

Excessive, vague, and unread info drives poor planning and expectations

Current Concerns
Roles and responsibilities unclear, process does not fit culture / method

Poorly scoped projects, estimation issues

Cannot communicate requirements and manage change during execution

IMPACT

No consensus

No shared vision

Delays and 
changes

Constant
Rework

Defects released

Solution
unacceptable

IBM Software Group | Rational software

Requirements Definition versus Management

IBM Software Group | Rational software

Example TechniquesBusiness Process modelingUse Cases
User Stories
Story Boards
Rich Text
Glossary

Requirement definition techniques improve effectiveness

Visual and textual prototyping speeds consensus and improves 

productivity, reducing costs up to 10%

IBM Software Group | Rational software

Treat Requirements Definition as a Team Sport

Stakeholders have various perspectives

These must be evaluated and understood

By the analyst and their ’peer’ stakeholders

Keep all on the same track

There must be consensus in the end

Review can easier to do on small parts then 

large pile of paper

Continuous discussion about newly added 

information is more efficient

Wiki-style shared content very effective

Stakeholders should be involved:

They will feel responsible for the result

Add and correct information

Define terms in the glossary

This reduces throughput time of the Requirements process considerably!
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Lean Requirements

Je gaat het pas zien als je 
het door hebt…

Onlangs sprak ik Paul, een 
bevriende leraar, op een 
verjaardag en zoals vaker 
had hij een goed verhaal 
dat mij tot nadenken 
stemde. Hij had de beste 
propedeuse student van de 
opleiding bedrijfskundige 
informatiekunde een 
speciale opdracht gegeven 
als beloning bij de award 
die de Haagse Hogeschool 
jaarlijks uitreikt. Hij had 
de student gevraagd 
om op basis van een 

tiental ontwikkelmethoden het ‘ideale’ requirements 
engineering (RE) proces samen te stellen. In een paar 
weken was hij tot een bijzonder acceptabel resultaat 
gekomen. 

Het tweede deel van de opdracht was de selectie van 
het requirement management tool, dat zijn proces het 
best ondersteunde. Enkele weken later vroeg Paul de 
student naar zijn voortgang. Deze toonde trots een 
indrukwekkende lijst met tool features met daaronder 
vinkjes en streepjes voor de mate waarin elk van de 28 
tools de betreffende feature ondersteunde. Op de vraag 
hoe iedere feature zijn ‘ideale’ proces ondersteunde, 
keek de student zijn leraar enigszins verward aan. 
Hij was bij de vergelijking van de tools helemaal het 
oorspronkelijke doel ‘de ondersteuning van het ‘ideale’ 
RE-proces’ uit het oog verloren.

Hoe het vervolgens verder ging met de student 
en zijn opdracht zal ik jullie besparen. Ook het 
verjaardagpraatje met Paul over oorzaak en gevolg 
hiervan ‘verwaterde’ snel in veel gezelligheid. Echter 
de constatering dat het voor de student zo eenvoudig 
bleek om het doel van zijn (ons) RE-proces kwijt te 
raken bij de overgang naar een ander aspect van ons 
gevarieerde aandachtsgebied bleef mij bij. Hoe komt 
het toch dat het zo moeilijk is om consequent met 
requirements om te gaan? Klopt 
het RE-proces (nog steeds) niet? 
Hebben wij, RE-professionals, 
onvoldoende of de verkeerde skills? 
Of moeten wij de oorzaak elders 
zoeken? 

Gezien de rijke ruif aan 
ontwikkelmethodes met ieder een 
(deel)proces voor requirement 
engineering kan een gebrekkig 
proces amper het probleem zijn. 
Echter, samen met de hedendaagse 
noodzaak om voor iedere nieuwe 

projectomgeving steeds weer een optimaal ‘lean’ 
proces in te richten maakt het lastig op procesgebied 
breed toepasbare verbeterpunten te herkennen. 
Moeten wij ons niet afvragen of er wel zoiets bestaat als 
één ideaal en bij voorkeur ‘LEAN’ RE-proces?

Het feit dat vooral de ‘senior’ requirement engineers 
bij klanten in trek zijn doet vermoeden dat veel en 
gevarieerde skills van groot belang zijn. Gezien mijn 
leeftijd zal ik dat niet al te hard bestrijden, maar toch 
ben ik van mening dat een ander facet minstens zo 
belangrijk is. Ik vermoed dat succes in het RE-vak sterk 
kennis gebaseerd is. juist requirement engineers met 
veel domeinkennis hebben vaak een streepje voor. 

Wat zou het effect zijn als wij dat ‘kennis’voordeel 
zouden doortrekken naar het verbeteren van de 
domeinkennis over ons eigen vakgebied? Het moet 
toch mogelijk zijn om met het doel van het RE-proces 
in het achterhoofd een generiek kennismodel op 
te stellen dat de basis vormt voor het merendeel 
van de RE-activiteiten in projecten. Dit kennismodel 
moet niet alleen producten in het ontwikkelproces 
voorschrijven, maar juist verbindingen leggen  tussen 
de verschillende kennismodellen die in de business 
en ICT domeinen leven en deze bij voorkeur ook op 
elkaar aansluiten. Denk hierbij aan BPM, BRM, … , et 
cetera als kennismodellen in het bedrijfsdomein en de 
capabilitymodellen van COTS en SOA leveranciers als 
Oracle, SAP, IBM en Microsoft in het ICT domein.

SIMpEL IS HET MOEILIJkST
Requirement engineering is een ondersteunende 
discipline. Ons werk staat niet op zichzelf, maar 
in dienst van de probleemhebbers en de ‘echte’ 
oplossers. Wij, RE-ers, krijgen input uit vele 
verschillende bronnen (business, gebruikers, de markt, 
wetgevers, architecten, beheerders en ketenpartners), 
Deze partijen bevolken voornamelijk het bovenste 
(Business)gebied in het onderstaande V-model 
(figuur 1). Vervolgens bewerken wij die informatie en 
presenteren hem weer aan vele afnemers (lees hier 

Figuur 1 Drie domeinen bepalen de focus voor het kennismodel

jan Harland
Senior Requirements 
Consultant Atos Origin 
Systems Integration Jan.
harland@atosorigin.com
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hetzelfde rijtje, aangevuld met bouwers en testers). Dit 
maakt ons tot de ‘spinnen in het web’ waarin wij ‘alleen 
maar’ informatie uit de beschikbare bronnen omzetten 
naar één consistente set ‘heldere’ requirements en/of 
specificaties die zowel bouwbaar als testbaar zijn. Wij 
hebben als RE-ers dus een gevarieerde schare klanten, 
ieder met zijn eigen interesses in de Requirements.
 
Doel van deze ‘requirements’ is dat bouwers (zie het 
onderste domein in figuur 1) de juiste ‘ICT-oplossing’ 
kunnen realiseren en testers onafhankelijk kunnen 
controleren dat het product geen fouten bevat. 
Daarnaast moeten managers tijdens de realisatie op 
deze ‘requirements’ het proces kunnen sturen en de 
opdrachtgever en haar gebruikers moeten hiermee de 
oplossing voor hun ‘bedrijfsprobleem’ kunnen valideren 
en accepteren. Dit maakt requirement egineers in 
essentie tot de vertalers van het ICT-vakgebied. Zij 
excelleren voornamelijk in het uitwisselen en verrijken 
van kennis en het beter, helderder en begrijpelijker 
presenteren van die kennis toegespitst op de 
belevingswereld van de doelgroep. Kort gezegd: als je 
gesprekspartner je niet begrijpt, huur je een RE-er om 
het hem uit te leggen. 

Om deze rol goed te kunnen spelen is het nodig dat 
wij RE-ers een zeer helder beeld hebben van de kennis 
die wij in dat proces van wens binnen het bedrijf naar 
product van de ICT-afdeling verwerken. Hieruit volgt de 
belangrijkste randvoorwaarde waar de Requirements 
Engineering discipline aan moet voldoen om een 
effectief onderdeel te kunnen zijn van een application 
lifecycle management factory. Vooral als die factory ook 
nog een beetje ‘lean’ moet werken.

Wij, de vertalers van de IT, moeten begrijpen hoe 
de business denkt en welke informatie voor hen 
belangrijk is. Daarnaast moeten wij snappen welke 
‘soorten’ oplossingen de ICT kan leveren en wat 
zij aan informatie nodig hebben om die oplossing 
voor de business te bouwen en/of in te richten. De 
aansluiting tussen probleem en te realiseren oplossing 
is traditiegetrouw het domein van (informatie)analisten 
en (functioneel) ontwerpers, ofwel het middelste domein 
uit figuur 1.

Uitleggen hoe de business denkt en welke informatie 
deze mensen verwerken lukt niet op een half A4-tje 
of zelfs een bondig rapport. De beschijving van een 
bestaand pakket of de algemene mogelijkheden 
van een oplossings-framework passen niet meer 
in een aantal boeken of op een CD. Daarvoor zijn 
tegenwoordig zelfs gigabytes nodig. Hoe kan van 
RE-ers worden verwacht om in een beperkt aantal min 
of meer losstaande ‘artefacten’ de vereisten voor een 
complete ICT-oplossing te beschrijven?
 
Dit lukt niet zonder één integraal, samenhangend 
informatiemodel dat de kennis bevat die nodig is om 
het juiste systeem te laten bouwen, ontwikkelen of 
inrichten. Dit informatiemodel moet de RE-er helpen de 
aangeleverde informatie uit de business op haar waarde 
te schatten, deze te transformeren tot consistente 
requirements voor een ondersteunend systeem en 

die en passant aan te laten sluiten op de beperkingen 
die volgen uit de reeds bestaande of de te kiezen IT 
infrastructuur.

ELk NADEEL HEEFT zIJN VOORDEEL
Iedere zichzelf respecterende ontwikkelmethodiek 
beschrijft een aantal op te leveren artefacten die 
componenten bevatten uit dit ‘informatiemodel’. Vaak 
echter zonder de samenhang tussen de artefacten 
erg expliciet te maken. In mijn ervaring heb ik gemerkt 
dat de onderliggende informatiemodellen van veel 
methoden in essentie zo goed als gelijk zijn. Iedere 
analist of ontwerper met wat meer ervaring in het RE 
vak heeft een goed gevoel bij wat er wordt bedoeld met 
een definitiestudie, Vision, ‘fO’ of softwarespecificatie. 
Velen denken het exact te weten of, erger nog, 
gaan ervan uit dat hun publiek exact hetzelfde beeld 
daarbij heeft. Echter in workshops is gebleken dat er 
opmerkelijke verschillen bestaan in de kennismodellen 
van de verschillende spelers in de levenscyclus van 
applicaties. Daarom is het zinnig juist het onderliggende 
informatiemodel expliciet te maken

Omdat veel methodieken zoveel vergelijkbare 
producten opleveren is een analyse van die producten 
goed te gebruiken om de basis van ons gewenste 
informatiemodel uit af te leiden. Ook architectuurkaders 
leveren veel input voor ons basismodel, omdat hun 
doel is inzicht te geven in de afhankelijkheden tussen 
verschillende domeinen. Echter ook hier zijn vele 
accentverschillen te bespeuren. Bestaande technieken 
als UML, BPMN of SBVR bevatten al belangrijke delen 
van het gewenste informatiemodel, maar bestrijken 
slechts een deel van het gehele terrein of worden door 
belangrijke klantgroepen als te omvangrijk, te specifiek 
of te technisch ervaren.

De basis voor het totale informatiemodel bestaat uit de 
kennisdomeinen van de twee partijen waar het allemaal 
om draait, de Business als eigenaar van het probleem 
en de ICT Supplier als leverancier van de gewenste 
oplossing. Daartussen ligt het klassieke ‘functionele’ 
domein waar onze opdrachtgevers ons RE-ers, bij 
voorkeur inzetten, waarbij wij vaak en passant de helft 
van het business en ICT-domein mee mogen pakken. 

Het totale informatiemodel is samengesteld uit een 
beperkt aantal kennismodellen. Ieder kennismodel past 
in één van de drie voornoemde kennisdomeinen en 
beschrijft de belangrijkste objecttypes en/of feittypes 
voor dat model. Onderling kunnen kennismodellen 
gebruik maken van objecttypes uit een ander 
kennismodel. Bijvoorbeeld in het bedrijfsdomein 
zullen de bedrijfsregels in het bedrijfsregelmodel 
(BRM; Business Rules Model) gebruik maken van de 
gedefinieerde objecten uit het bedrijfsobjectenmodel 
(BOM; Business Objects Model). Het 
bedrijfsprocesmodel (BPM; Business Process Model) 
(her)gebruikt weer bedrijfsregels uit het BRM en actoren 
of middelen (vaak IT-systemen) uit het actoren en 
middelen model (ARM; Actors and Resources Model) 
(zie blauwe modellen in figuur 2). Ook tussen domeinen 
kan hergebruik uit kennismodellen van een ander 
domein plaatsvinden. Een RE-er kan bijvoorbeeld de 

actoren uit ARM hergebruiken in een functioneel model 
(fM; functional Model) (zie blauwe en groene modellen 
in figuur 2). Dit is duidelijk zichtbaar bij toepassing van 

de use case techniek voor het functioneel model.
 
Wij moeten ons hierbij realiseren dat het niet gaat om 
het definiëren van weer een nieuwe set artefacten maar 
om een integraal informatiemodel. juist de verbanden 
tussen de verschillende kennismodellen binnen het 
informatiemodel geeft de meerwaarde die ons in staat 
moet stellen snel en effectief de aangeboden informatie 
op de juiste plaats te zetten, onderdelen daarvan in een 
ander kennismodel te hergebruiken en alleen die witte 
vlekken in het model die invulling vereisen (gezien het 
doel van het project) nader uit te werken. 

Hiermee vervult het informatiemodel een belangrijke 
randvoorwaarde om snel tot een LEAN RE-proces te 
komen, dat aansluit op de rest van de processen in 
het totale project. juist de hedendaagse noodzaak om 
in te spelen op de actuele context van ieder project, 

vraagt om handvatten om snel tot een lean RE-proces 
te komen. Dus geen voorgeschreven proces, omdat wij 
RE-ers ons altijd moeten voegen naar de vereisten van 
het overkoepelende ontwikkel-of implementatieproces 
van klant of software factory, Maar een informatiemodel 
met voldoende aanknopingspunten om aan te sluiten 
op diverse (de meest gebruikte) architectuur- en 
ontwikkelmethodes.

In dit artikel ontbreekt de ruimte om deze 
kennismodellen volledig uit een te zetten. Daarom wil 
ik jullie uitnodigen de presentatie op het DREAM event 
2010 bij te wonen. Daar zal ik proberen de verbanden 
tussen de verschillende kennismodellen inzichtelijk 
te maken en enkele toepassing van die kennis toe te 
lichten. Het inzicht in die modellen geeft bijvoorbeeld 
de mogelijkheid om een juiste inschatting te maken 
van de kwaliteit van de ontvangen documentatie en 
de benodigde kwaliteit van de te leveren producten. 
Daarnaast kan het worden gebruikt om op verschillende 
momenten in het totale ontwikkelproces de inhoud van 
een clean order met de op dat moment beschikbare 
informatie te definiëren. Het kan zelfs de basis vormen 
voor gestandaardiseerde kennismodellen voor een 
bepaald bedrijfsdomein in de vorm van een domein 
specifieke module. Tenslotte (of misschien juist 
allereerst) zal het de discussies kunnen bekorten aan 
het begin van vele ontwikkeltrajecten over de op te 
leveren requirementsproducten en de inhoud daarvan. 
Dat zal vooral de initiatie van het project een stuk meer 
‘lean’ maken.

Ieder van deze toepassingen geeft een project de 
mogelijkheden en flexibiliteit om afhankelijk van de 
beschikbare informatie sneller een voorspelbaar proces 
op te zetten dat zonder verkwisting (LEAN) beschikbare 
kennis uit diverse bronnen kan hergebruiken, 
verbeteren, aanvullen en in de juiste vorm presenteren 
voor iedere belanghebbende. 

Figuur 2 Integraal informatiemodel met relaties tussen kennismodellen en 
domeinen

lean requirements, je gaat het pas 
zien als je het door hebt...
PRESENTATIE jAN HARLAND, ATOS ORIGIN

Een ‘requirement’ is een algemene term voor zeer 
diverse typen eisen die stakeholders aan systemen 
stellen. Als zodanig komen requirements voor in 
vrijwel ieder architectuur- en/of ontwikkelproces. De 
IT industrie probeert al jaren effectiever systemen te 
ontwikkelen. Hiervoor worden herhaaldelijk nieuwe 
ontwikkelmethoden bedacht. Iedere klantomgeving 
heeft hiervan weer eigen implementaties. Deze grote 

variëteit in methode-implementaties vergroot de 
uitdaging voor service providers om snel passende en 
efficiënte, ofwel ‘lean’ processen in te richten bij nieuwe 
projecten. 
Inzicht in de verschillende typen eisen en hun 
onderlinge afhankelijkheden is een randvoorwaarde 
om effectief een ‘lean’ proces voor requirements 
elicitatie en management in te kunnen richten. Dit 
kan met een generiek informatiemodel voor de 
essentiële requirement typen. Dit informatiemodel 
vergroot enerzijds het inzicht in de belevingswereld 
van de ‘business’ en anderzijds in de mogelijkheden 
en beperkingen van IT-oplossingen. Het model helpt 
bij daarmee de inhoudelijke afstemming (‘alignment’) 
tussen probleem- en oplossingdomein.
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DREAM, Dutch 
Requirements Engineering 
And Management, event 
heeft in het jaar 2010 
gekozen voor het thema 
“Lean Requirements”. Hoe 
kun je aan een gemiddelde 
persoon met een hogere 
opleiding of op dat niveau 
opererend, uiteenzetten 
wat dit concreet inhoudt? 
Dan zullen we zowel de 
betekenis van de term 
requirements als de term 
lean moeten kennen.

wat is een requirement? 
De betekenissen die in Nederland aan de term 
requirement worden toegekend, kunnen terecht 
aangemerkt worden als een vulling van een spectrum. 
Deze betekenissen lopen uiteen van een eerste ruwe 
wens, via een nader omschreven informele wens, naar 
een precies maar niet formeel beschreven wens tot een 
onderdeel van een complete, begrijpelijke en formele 
specificatie van een bedrijfsmodel. Uiteraard levert dit 
spectrum aan betekenissen voor requirements ernstige 
spraakverwarring en bijgevolg verlies van productiviteit 
op.

Men kan vaststellen dat de eerste zeer beperkte 
betekenis bij een aantal grote en gerenommeerde 
organisaties wordt gebruikt. Men kan evenzeer 
vaststellen dat de meest omvattende betekenis bij 
een aantal ook internationaal in hoog aanzien staande 
organisaties wordt gebruikt.

One of the main purposes of the SRR (Software 
Requirements Review) is to establish the 
requirements baseline with as little uncertainty as 
possible and as few open ends as possible, so that 
the requirements can become the solid foundation 
for the remainder of the life cycle, and form the basis 
for binding contractual agreements and management 
of the project, as well as system verification and 
validation, including qualification and acceptance 
testing. ESA (European Space Agency), 2009

Laten we voor deze discussie op DREAM 2010 kiezen 
voor de meest omvattende betekenis, zoals ook bij de 
ESA gehanteerd wordt. 

Als we hier lean aan toevoegen, dan moet volgens 
de schrijver wel het volgende worden toegevoegd: 

lean, maar wel compleet, maar niet overcompleet, en 
tegelijk begrijpelijk en formeel. Lean kan in deze context 
omschreven worden als het leveren van een compleet, 
begrijpelijk en formeel bedrijfsmodel maar met minimale 
leverkosten.

Uit allerlei onderzoek is vastgesteld dat een fout in de 
requirements, die pas ontdekt wordt tijdens het testen 
van een systeem, wet of regelgeving, of nog erger 
tijdens het gebruik, vele malen meer kost dan die fout 
opsporen en corrigeren tijdens de ontwikkeling van de 
complete requirements. Uit een aantal onderzoeken zijn 
schattingen opgesteld die lopen van enkele honderden 
miljarden per jaar, wereldwijd, tot enkele honderden 
miljarden per maand. Kunnen we hier spreken van 
een probleem, of is dit een dream van een jaarlijks 
terugkerende gasbel?

Mensen die een aantal jaren in de automatisering 
maar ook in de bedrijfscommunicatie en wetgeving als 
professional hebben gewerkt, zijn doorgaans bereid 
in een klein gezelschap toe te geven dat in de grote 
meerderheid van de gevallen de requirements vaak 
heel wat fouten en veel witte vlekken bevatten, die 
bij uitbesteding aanleiding zijn tot onverwachte hoge 
kosten van reparatie. Merkwaardig genoeg komt dit 
onderwerp maar moeilijk op de agenda. Laten we 
eens een analogie gebruiken. Stelt u zich voor dat we 
morgen in Nederland het onderwijs in rekenen gaan 
afschaffen. Over hoeveel jaar is in dat geval een verblijf 
in het ziekenhuis levensbedreigend?
We kunnen nu de analoge vraag gaan stellen: In 
welke opleiding in Nederland wordt het opstellen 
van requirements onderwezen? Is het dan zo 
verbazingwekkend dat er elk jaar een redelijke gasbel 
te verdienen valt? 

Hoe komt het dat het opstellen van 
requirements zulke geweldige verbeterkansen 
biedt? 
Omdat er met name in het voortraject van de 
automatisering stelselmatig fundamentele fouten 
worden gemaakt. Deze betreffen:

het communiceren in IT-modellen waarbij de  »
kennishebbers weinig idee hebben van hetgeen de 
modellen voorstellen;
het systematisch (onbewust) vermijden van het  »
gebruik van concrete voorbeelden van invoer en 
uitvoer van een proces. Het resultaat hiervan is 
dat een bedrijfsprocesontwerp nauwelijks of niet 
gevalideerd wordt en in hoge mate incompleet is. 

Waarom wordt er wel stelselmatig een 
computerprogramma getest met concrete>> 

lean specificaties in BPmn en 
SBvr 

Prof. dr. ir. G.m. nijssen
Chief Technical Officer PNA 
Group, oud-hoogleraar en 
grondlegger Kenniskunde Sjir.
nijssen@pna-group.nl
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voorbeelden van verwachte invoer en uitvoer maar niet 
requirements? Waar zit de logica in dit geval? Waarom 
zo inconsistent?

Uit een aantal waarnemingen op het hoogste niveau 
van het specificeren van modelleertalen heeft de 
schrijver met eigen ogen en oren herhaaldelijk 
kunnen waarnemen, dat er in die kringen ook 
nauwelijks gebruik wordt gemaakt van representatieve 
validatiemogelijkheden. Men praat liever vele malen 
achter elkaar, soms wel jaren lang, zonder ook maar 
één concrete situatie onder ogen te willen zien. Deze 
manier van werken kost handen vol geld. Het leidt tot 
veel frustratie en lage kwaliteit. De schrijver gaat ervan 
uit dat dat niet de bedoeling is.
Wat zou een oorzaak hiervan kunnen zijn? Bij inspectie 
van een representatieve verzameling studieboeken 
op het gebied van bedrijfsprocesmodellering valt het 
geoefende oog heel duidelijk iets op: er staan geen of 
nauwelijks concrete voorbeelden in dat soort boeken. 
Waarom zouden de beoefenaars die het vak BPM uit 
dat soort boeken leren, dan wel gebruik maken van 
voorbeelden waarmee een bedrijfsmodel gevalideerd 
kan worden?

Uit eigen jarenlang onderzoek heeft de schrijver 
vastgesteld, dat het grondig begrijpen en kunnen 
toepassen van de kennisdriehoek een gigantische 
winst in requirements engineering kan opleveren. 
De kennisdriehoek is een hulpmiddel om snel en 
doeltreffend bij elke communicatie te kunnen vaststellen 
met welk soort kennis we te doen hebben en daarna 
de juiste procedure te kunnen toepassen, om zo goed 
mogelijk helderheid en volledigheid te kunnen bereiken.
Bij deze kennisdriehoek wordt uitgegaan van drie 
niveaus (zie figuur 1):

Het niveau van de feiten: bijv. De Nobelprijs voor de  »
Vrede wordt uitgereikt in Oslo; de Nobelprijs voor 
Chemie in Stockholm; Linus Pauling heeft in 1954 de 
Nobelprijs voor Chemie gekregen; Linus 
Pauling heeft in 1962 de Nobelprijs voor 
de Vrede gekregen.
Het niveau van de domein specifieke  »
regelgeving. Hierin kunnen we 
onderscheid maken in 7 lagen:

De laag van de 1. 
begripsomschrijvingen, zodat we 
de feitenbank op niveau I kunnen 
begrijpen. 
De laag van de feittypen, die 2. 
aangeeft welke de grens van 
de toepassing, het systeem of 
onderwerp is. Twee voorbeelden van 
feittypen: 

1. <NobelprijsSoort> wordt 
uitgereikt in <Stad> en 
2. <Laureate> heeft in <jaar> 
<NobelprijsSoort> gekregen. 

De laag van de zinsjablonen en 3. 
objectsjablonen, om doelgroepspecifieke 
communicatie te kunnen realiseren. 

De laag van de integriteits- of validatieregels, 4. 
met als doel de feitenbank op niveau I en haar 
overgangen te beperken tot zinvol geachte: bijv. 
<NobelprijsSoort> wordt uitgereikt in precies één 
<Stad>.
De laag van de derivatie-/afleidingsregels 5. 
waarmee nieuwe feiten kunnen worden afgeleid 
uit de feitenbank op basis van reeds vastgelegde 
feiten. 
De laag van de uitwisselingsregels; dit zijn de 6. 
regels voor het toevoegen aan of verwijderen, 
wijzigen of raadplegen van feiten uit de 
feitenbank. 
De laag van de eventregels die aangeven onder 7. 
welke omstandigheden een derivatie-/afleidings- 
of uitwisselingsregel gestart dient te worden. 

Het niveau van de generieke regelgeving. Dit  »
niveau heeft dezelfde lagen als het niveau van de 
domein specifieke regelgeving. Het verschil is dat 
er uitsluitend domein onafhankelijke of generieke 
begrippen gebruikt worden. Een voorbeeld van een 
generiek feittype:
1000: feittype <feittype> heeft in positie <Positie> 
een <VariabeleOfConstante> en 
1001: feittype <feittype> heeft in positie <Positie> 
de inhoud <Inhoud>.
Eén van de meest interessante aspecten van 
taal is, dat het generieke niveau tevens zijn eigen 
regelgeving beschrijft. 
Een kleine illustratie: feittype 1000 heeft in positie 
1 een constante en feittype 1000 heeft in positie 1 
de inhoud feittype. feittype 1000 heeft in positie 
2 een variabele en feittype 1000 heeft in positie 2 
de inhoud feittype. feittype 1000 heeft in positie 
3 een constante en feittype 1000 heeft in positie 3 
de inhoud “heeft in positie”. Dit soort feiten is bij een 
eerste kennisname meestal niet erg helder, maar ook 
hier geldt net als bij leren rekenen: oefening baart 
kunst.

Figuur 1: De kennisdriehoek

wat is het praktische voordeel van het goed 
doorgronden van de kennisdriehoek en het 
toepassen ervan? 
Dat men in bedrijfscommunicatie, in analyse meetings 
en bij het opstellen van wetten en regelgeving, of het 
opstellen van bedrijfsspecificaties heel gemakkelijk bij 
het horen van een bepaalde laag gebruik kan maken 
van de mogelijkheid om concrete voorbeelden van 
die laag als validatie illustratie te kunnen gebruiken, 
waardoor de communicatie veel productiever kan 
verlopen. Ook kan men vanuit die laag naar een 

volgend niveau gaan en op die manier een model 
of requirements afleiden, hetzij domein specifiek of 
generiek. Het is verbazingwekkend hoe de vaardigheid 
om de kennisdriehoek toe te passen bij requirements 
engineering kan zorg dragen voor een aanzienlijke 
verhoging van de productiviteit en een gigantische 
verlaging van de kosten. 
Gelukkig wordt steeds meer erkend dat het 
gebruik van een consistente deelverzameling van 
de natuurlijke taal (controlled natural language) 
grote voordelen oplevert bij het opstellen van 
requirements. Sinds 2008 is er zelfs een officiële 
OMG (Object Management Group) standaard 
waarmee de resultaten beschreven kunnen 
worden. Deze luistert naar de naam SBVR, 
Semantics of Business Vocabulary and Business 
Rules. Voor het laagdrempelig toegankelijk 
maken van een bedrijfsprocesmodel heeft de 
OMG standaard BPMN (Business Process Model 
and Notation) in snel tempo de eerste plaats 
veroverd. Voor een optimale prestatie is een 
goed gekozen combinatie van de standaarden 
BPMN en SBVR de beste oplossing (zie figuur 
2). Elk alleen is niet voldoende. BPMN brengt 
het aspect van bedrijfsprocesdynamiek goed tot 
uiting, maar mist veel ten aanzien van de resultaten 
van processen. SBVR kan gebruikt worden om de 
betekenis, de communicatiepatronen en validatieregels 
van de procesresultaten te beschrijven. Samen geven 
ze de juiste oplossing. De verwachting van OMG is, dat 

deze combinatie het succes van UML gaat overtreffen 
bij requirements engineering.

In het boek Kennis Gebaseerd Werken is aangegeven, 
dat met deze manier van werken een besparing van 
15 tot 50% gerealiseerd kan worden. Eenieder is 
uitgenodigd deze kans te grijpen.

kennis Gebaseerd werken met CogNIAM
PNA Group ondersteunt organisaties bij het 

analyseren, structureren en borgen 
van hun kennis en het analyseren, 
stroomlijnen en waar nodig automatiseren 
van complexe, vaak afdeling- dan wel 
organisatieoverschrijdende business 
processen. Op basis van de methode 
CogNIAM en de wereldstandaarden BPMN 
& SBVR wordt zoveel mogelijk inzicht 
en toegankelijkheid voor de betreffende 
stakeholders/betrokken gebruikers 
gerealiseerd.
 
Over de wereldstandaarden BPMN & 
SBVR met CogNIAM 
De combinatie van BPMN en SBVR 
zorgt voor het integraal verbinden van 
datamodellen met procesmodellen. In 
praktijk levert dat bij veranderingen in 
processen direct inzicht in welke informatie 
en informatiesystemen hierdoor beïnvloed 

worden en op welke wijze. Omgekeerd wordt bij 
veranderingen in de informatie en informatiesystemen 
direct duidelijk welke impact dit heeft op processen. 
CogNIAM formaliseert daarbij welke informatie voor een 
proces ontbreekt of tegen welke business rules wordt 
verstoten.

De gehanteerde methode zorgt ervoor dat alle 
belanghebbenden, zowel de mensen aan de 
businesskant van een organisatie als ook aan IT-kant, 
eenduidig en vooral ook in heldere, duidelijke taal over 
specificaties met elkaar kunnen communiceren.>> 

Figuur 2: SBVR en BPMN binnen de kennisdriehoek

Figuur 3: CogNIAM
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Niet alleen bij aanvang van een project maar ook 
tussentijds wanneer veelal sprake is van veranderde 
inzichten of wanneer ontwikkelaars tegen knelpunten 
aanlopen. 

PNA heeft een essentiële bijdrage geleverd aan het tot 
stand komen van de OMG wereldstandaard SBVR en 
is betrokken bij de doorontwikkeling van BPMN.

SBVR is een kennisbeschrijvingstaal die voor de ICT, 
organisaties en hun management een doorbraak 
betekent naar veel hogere productiviteit, naar veel 
meer begrip tussen business en IT en naar veel meer 
genereren van applicaties in plaats van programmeren.

De standaard BPMN is de OMG standaard om 
bedrijfsprocessen diagrammatisch weer te geven; 

deze is inmiddels uitgegroeid tot dé standaard voor het 
modelleren van bedrijfsprocessen. Door de toepassing 
van grafische voorstellingen begrijpen organisaties hun 
interne bedrijfsprocessen beter en kunnen ze er op een 
gestandaardiseerde manier over communiceren.

Over PNA Group
Met de methode CogNIAM (Cognition Enhanced 
Natural Information Analysis Method) lost PNA 
kennisintensieve problemen op voor ondernemingen. 
Door toepassing van CogNIAM kunnen alle elementen 
uit de kenniseconomie (bedrijfsprocessen, business 
rules, regelgeving, informatie, semantiek, beheerste 
communicatie) op een begrijpelijke manier worden 
samengebracht.

Scenariodenken voor 
toekomstvaste requirements

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. 

arjen uittenboogaard 
senior adviseur en trainer 
bij DNV CIBIT  
Arjen.Uittenbogaard@dnv.
com

Uit vele onderzoeken blijkt dat de kwaliteit en 
volledigheid van de specificaties de meeste invloed 
hebben op de totale kosten van een ICT project. 
Op welke manier kunnen specificaties volledig, 
begrijpelijk en formeel worden opgesteld? Hoe kunnen 
de resultaten worden uitgedrukt in een optimale 
combinatie van de standaarden BPMN en SBVR? Hoe 
meer volledigheid en begrijpelijkheid te krijgen met 
minder inspanning? Paradoxaal? Hoe semantiek en 
controlled natural language algemeen in te voeren?
Aan de hand van een concreet en voor vele mensen 
interessant praktijkvoorbeeld zullen de bovenstaande 
zaken worden toegelicht. 

Highlights
Volledige integratie van de specificaties, dus  »
zowel processen, events, data, informatie, kennis, 
bedrijfsregels, semantiek en governance.
De eerste combinatie van BPMN en SBVR die  »
complete, begrijpelijke en formele specificaties 
mogelijk maakt.
Hoe veel meer met veel minder meteen te realiseren? »

complete, begrijpelijke en formele 
specificaties in bPmn en sbvR
pRESENTATIE pROF. DR. IR. SJIR NIJSSEN, pNA GROEp
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