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Doel
Met behulp van het stelsel basisspecificaties streeft Rijkswaterstaat enerzijds naar een hogere kwaliteit
(eenduidige specificaties en vigerende technische normstelling) en meer uniformiteit van systeem- en
contractspecificaties. Anderzijds wordt een projectteam in staat gesteld om een vliegende start te
maken bij het opstellen van specificaties, doordat de basis er al ligt. Het doel van deze werkwijzebeschrijving (WWB) is om uit te leggen hoe de basisspecificaties in projecten gebruikt moeten worden.
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Toepassingsgebied
Het opstellen van systeemspecificaties binnen het primair proces aanleg en onderhoud van RWS.
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Referenties

3.1 Werkwijze beschrijvingen
· Procesbeschrijving Systems Engineering voor RWS projecten
· WWB-SE-0001 Structureren van eisen
· WWB-SE-0022 Uitvoeren functie-analyse
· WWB-SE-0025 Raakvlakkenbeheer
· WWB-SE-0044 Verifiëren en valideren bij systeemontwikkeling
· WWB-SE-0058 Opstellen van systeemeisen
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3.2 Voorbeelddocumenten
De basisspecificaties zijn op de RWS intranetsite te vinden via het pad:
Kennis en Expertise > Kennisvelden > Projectmanagement IPM > Systems Engineering >
Basisspecificaties > Meest recente versies
3.3 Andere documenten
Componentspecificaties:
Dit zijn basisspecificaties en moeten conform deze werkwijzebeschrijving gebruikt worden.
Eisensets:
Dit zijn specificaties die ook generiek geldende eisen bevatten aan bepaalde objecttypen onderliggend
aan de basisspecificaties of aan specifieke thema’s (onderwerpen, disciplines, materiaalsoorten) zoals
bijvoorbeeld cybersecurity of conservering van stalen onderdelen. De meeste eisensets zijn opgesteld
in vergelijkbare vorm als de basisspecificaties maar hoeven in mindere mate projectspecifiek gemaakt
te worden.
3.4 Sjablonen
· Sjabloon voor Basisspecificaties
· Sjabloon voor Systeemspecificaties
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Inleiding
Een basisspecificatie is een kennisdocument dat als hulpmiddel gebruikt moet worden bij het opstellen
van systeemspecificaties. Een basisspecificatie voorziet in generiek toepasbare eisen en beschrijvingen,
die nog niet project specifiek zijn gemaakt. Van belang is dat een goede analyse van de scope van het
project wordt gedaan zodat project specifieke aanpassingen gedaan kunnen worden. Het moet dus
niet domweg overnemen en invullen worden. Men moet dus blijven nadenken over functies,
decomposities, stakeholders en eisen.
In deze werkwijzebeschrijving wordt uitgelegd hoe basisspecificaties in projecten gebruikt moeten
worden. Deze werkwijze beschrijving (WWB) geeft richtlijnen voor het project specifiek maken van de
informatie uit basisspecificaties en verwijst naar andere WWB’s voor het gehele specificatieproces.
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Begrippen
Object:
Afzonderlijk identificeerbaar onderdeel van een fysiek geheel (ongeacht de plaats in de objectenboom).
Objecttype:
Een middels generieke kenmerken te onderscheiden soort object. Objecten kunnen geclassificeerd
worden als een bepaald objecttype indien ze de generieke kenmerken van dat objecttype hebben.
Specificatie:
Een document met daarin de verzameling geordende eisen en beschrijving van de beschikbare
oplossingsruimte dan wel de gekozen oplossing met de oplossingsmarge die gelden voor een systeem
(product of dienst).
Basisspecificatie
Een specificatie van een gangbaar, niet projectspecifiek, objecttype.
Opmerking: Basisspecificaties zijn opgesteld conform een zelfde Sjabloon voor Basisspecificaties.
Hierdoor ontstaat uniformiteit en eenduidigheid binnen het stelsel basisspecificaties.
Systeemspecificatie
Een project specifieke specificatie, opgesteld met behulp van één of meerdere basisspecificaties.
Opmerking: Een systeemspecificatie kan betrekking hebben op het totale systeem van een project
(zoals b.v. sluiscomplex) maar ook op onderdelen daarvan. Een specificatie van een sluisdeur als
onderdeel van een sluis dat op zijn beurt weer onderdeel is van een sluiscomplex, wordt ook een
systeemspecificatie genoemd. In een project worden dus meerdere systeemspecificaties opgesteld op
verschillende systeemniveaus. Deze worden soms samengevoegd in 1 document dat dan ook weer een
systeemspecificatie genoemd wordt.
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Basisspecificaties als hulpmiddel in het specificatieproces
Basisspecificaties kunnen de projectteams ondersteunen bij het opstellen van systeemspecificaties.
Deze systeemspecificaties vormen vervolgens input voor een contractspecificatie. (Zie de figuur
hieronder) Met nadruk wordt onderscheid gemaakt tussen het begrip systeemspecificatie en
contractspecificatie. Een contractspecificatie is onderdeel van het contract en betreft de contractscope.
Een contractspecificatie wordt opgesteld vanuit verschillende systeemspecificaties en kan een deel van
deze systeemspecificaties bevatten. Het overige deel zit dan niet in de scope van dit contract. Ook kan
het zijn dat uit de systeemspecificatie(s) van een project meerdere contractspecificaties opgesteld
worden.
Basisspecificaties zijn dus indirect input voor contractspecificaties. Hierdoor zijn basisspecificaties
geschikt voor projecten waar diverse contractvormen toegepast worden.
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Met nadruk is gekozen voor de term basisspecificatie omdat geen rekening gehouden kan worden met
locatiespecifieke omgevingsfactoren of de gewenste decompositie en diepgang, die per project
verschillen. Het is dus geen standaardspecificatie. Per project dient de relevante informatie uit
basisspecificaties te worden opgenomen in de systeemspecificaties. Er zal dus maatwerk verricht
moeten worden. Dit kan inhouden dat niet alle eisen en beschrijvingen uit de Basisspecificaties
overgenomen worden. Dit is afhankelijk van de projectscope en welke ontwerpvrijheid gewenst is.
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Welke informatie vind ik in een basisspecificatie?
Een basisspecificatie bevat de volgende informatie:
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-

beschrijving waar het objecttype uit bestaat, de gekozen oplossing;

-

welke ontwerpkeuzes er al wel en welke nog niet gemaakt zijn;

-

beschrijving van de plaats van het objecttype in het groter geheel (contextdiagram en
objecttypenboom);

-

de afbakening van het objecttype met zijn raakvlakken (contextdiagram, raakvlakbeschrijvingen);

-

beschrijving van de functies die het objecttype vervult en hoe deze samenhangen (functionele
analyse en allocatie van functies);

-

lijst met stakeholders die veelal een belang hebben bij het betreffende objecttype;

-

eisen met bijbehorende verificatie- & validatiemethoden die aan het objecttype gesteld worden, in
hun hiërarchische samenhang van boven- en onderliggende eisen.

-

specifieke verwijzingen in eisteksten en bijbehorende verificatiemethoden naar (technische)
regelgeving zoals: Normen & Richtlijnen en andere RWS-kaders en handreikingen.

Hoe gebruik ik deze informatie?

8.1 Keuze basisspecificatie(s)
Nadat de projectopdracht is gestructureerd en de klantvraag in de KES inzichtelijk is gemaakt in een
project, kan er met het ontwerpproces van het systeem begonnen worden. De op te stellen
systeemspecificatie is de beschrijving van dit systeem. Het stelsel van basisspecificaties is hier input
voor. Zie ook de “Procesbeschrijving Systems Engineering voor RWS projecten”.
Uit het structureren en ontwikkelen van het systeem, komt een objectenboom voort. De objecten uit
deze objectenboom hebben een al dan niet benoemde typering (bijvoorbeeld Rijksweg, vaste brug,
schutsluis, ecopassage, etc.), deze typering is de relatie tussen de locatiespecifieke objecten uit het
project en de objecttypen uit het stelsel basisspecificaties. Door middel van deze relatie (object is van
type ..) kunnen basisspecificaties worden gekozen om gebruikt te worden in het project.
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De objecttype-indeling van het stelsel basisspecificaties is functioneel van karakter en daarmee met
name geschikt voor gebruik in het primair proces Aanleg en Onderhoud. Voor ander soort werk zijn er
ook andere indelingen van objecttypen ontwikkeld. De indeling conform de NEN6727 is b.v. opgesteld
voor inspectiedoeleinden en daarmee minder geschikt voor het ontwikkelen en aanpassen van
systemen.
8.2 Opstellen systeemdefinitie en -eisen
Gebruik het Sjabloon voor Systeemspecificaties en het stelsel van basisspecificaties om de projectscope
op een eenduidige manier te beschrijven. Dit Sjabloon voor Systeemspecificaties bevat per paragraaf
toelichting over de daarin op te nemen informatie. Een systeemspecificatie bestaat uit:
·

de in het project reeds gekozen oplossing; Gebruik de beschrijvingen uit de basisspecificaties ter
inspiratie, maar bepaal en beschrijf zelf de in het project gemaakte (ontwerp)keuzes. Soms is het
verhelderend om expliciet iets te zeggen over de oplossingsruimte die er nog wel is maar meestal
volstaat het beschrijven van de reeds gemaakte ontwerpkeuzes. De oplossingsruimte is alles wat er
dan nog overblijft.

·

beschrijving van het systeem (gehele project) in zijn omgeving; De beschreven omgeving van het
systeemtype in basisspecificaties zal gezien de algemene aard ervan meestal beperkt zijn tot zijn
gebruikers en veel voorkomende aanliggende systemen. De locatie-specifieke omgeving zal dus
vooral in het project zelf bepaald moeten worden.

·

de afbakening van het systeem met zijn raakvlakken in een contexttabel en -diagram. Deze moeten
samengesteld worden uit de contexttabellen en -diagrammen uit de gebruikte basisspecificaties en
aangevuld worden met projectspecifieke zaken uit de omgeving van het systeem. Indien er
raakvlakformulieren worden toegepast om risicovolle raakvlakken expliciet te beheren, kan daar van
gebruik worden gemaakt. (zie ook WWB-SE-0025 Raakvlakkenbeheer);

·

een lijst met stakeholders. Om de gewenste functionaliteiten met bijbehorende eisen te bepalen,
moeten eerst de belanghebbenden (stakeholders) geïnventariseerd worden. De stakeholdersinventarisaties uit de gebruikte basisspecificaties kunnen hier als checklist fungeren. Dat wil zeggen,
veel stakeholders(groepen) zoals bepaalde gebruikers spelen in ieder project een rol en kunnen dus
uit de basisspecificaties overgenomen worden terwijl andere stakeholders, zoals bepaalde
omgevingspartijen, projectspecifiek geïnventariseerd moeten worden. Door de betreffende
stakeholder(s) bij de eisen aan te geven is het meteen duidelijk wie er belang heeft bij de eis.

·

beschrijving van de functies die het systeem met onderliggende systeemelementen vervult en hoe
deze samenhangen (functie-analyse en allocatie van functies); De onderdelen van de functieanalyses uit de gebruikte basisspecificaties, die op de projectscope van toepassing zijn, moeten
overgenomen worden in de functie-analyse van het systeem. Denk hierbij aan definities van
functies, de volgordelijkheid van functies, de relatie tussen functies, functievervullers (objecten) en
hun omgeving met bijbehorende triggers (mechanisme dat een proces in gang zet). Geef hierbij aan
waar de grens ligt van de projectscope. Zie ook de WWB-SE-0022 Uitvoeren functie-analyse.

·

eisen met bijbehorende verificatie- & validatiemethoden moeten, voor zover deze betrekking
hebben op de projectscope, uit de gebruikte basisspecificaties overgenomen en aangescherpt
worden conform WWB-SE-0058 Opstellen van systeemeisen en WWB-SE-0044 Verifiëren en
valideren bij systeemontwikkeling. De eisen moeten nog projectspecifiek gemaakt worden door:
- de namen van het objecttype uit de basisspecificaties te vervangen door de object(type)namen
uit de objectenboom van het project;
- projectspecifieke parameters en gegevens in de daartoe aangegeven plaatsen in te vullen;
- de juiste eisinitiator uit de stakeholderanalyse in te vullen;
- eventueel aanvullende brondocumenten in te vullen;
- de boven- en onderliggende eisen uit de systeemspecificaties in te vullen;
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·

Bij elke eis moet een of meerdere verificatiemethodes aangegeven worden. Zie hiervoor WWB-SE0044 Verifiëren en valideren bij systeemontwikkeling. De uit de basisspecificaties overgenomen
V&V-methodes moeten nog aangevuld worden met projectspecifieke voorwaarden m.b.t. verificatie
& validatie, zoals bewijsvoeringmethode, criterium, beoordelaar, toetsfrequentie e.d. De verificatiemethodes in systeemspecificaties moeten volledig zijn, omdat deze de gehele projectscope
omvatten, dat wil zeggen: alle beoogde verificaties tijdens het ontwerpen (in de fasen van
planuitwerking, contractvoorbereiding en realisatie), de uitvoering, ingebruikname en overdracht
ongeacht of deze door Opdrachtgever of Opdrachtnemer uitgevoerd gaan worden. Ontwerpkeuzes
die in het project reeds gemaakt zijn, moeten door het project zelf geverifieerd worden.

·

Specifieke verwijzingen naar technische regelgeving (normen en richtlijnen e.d.) opnemen in
eisteksten en verificatiemethoden bij eisen. Neem de referentie naar deze documenten op in de lijst
met documenten waaraan gerefereerd wordt in de systeemspecificaties. Zie ook de toelichtingen in
het Sjabloon voor Systeemspecificaties en WWB-SE-0058 Opstellen van systeemeisen.

·

Bij sommige basisspecificaties zijn (onderliggende) eisensets van toepassing. Deze bevatten ook
generiek geldende eisen voor bepaalde objecttypen. Slechts een aantal parameters in deze
specificaties moeten projectspecifiek ingevuld worden. In de systeemspecificaties moet middels een
specificatieboom verwezen worden naar de relevante eisensets.

Hierbij geldt steeds dat alle zaken uit de basisspecificaties, die op het project van toepassing zijn (de
project-scope), in de systeemspecificaties overgenomen moeten worden. Als een bepaald systeemdeel
waar die basisspecificatie betrekking op heeft niet tot de projectscope behoort, moet deze in de
definitie van het systeem “los gemaakt” worden en als contextobject opgenomen worden in de
systeemspecificaties. De betreffende eisen uit de basisspecificaties moeten dan niet in de
systeemspecificaties worden opgenomen, maar kunnen soms wel een extra raakvlakeis nodig maken.
Deze moet dan afhankelijk van de systeemgrens, zelf geformuleerd worden in de systeemspecificaties.
Als de oplossingsruimte in het project groter is dan in de gebruikte basisspecificaties, moeten de
betreffende (detail)eisen uit de basisspecificaties als ontwerprandvoorwaarden (H5) in de
systeemspecificaties worden opgenomen.
In aanvulling op alle informatie die uit de basisspecificaties zijn overgenomen, moet de specificatie van
het gehele systeem aangevuld worden met locatie- en projectspecifieke informatie. Notities voor intern
gebruik in de basisspecificaties geven aanwijzingen voor het projectspecifiek maken van een
basisspecificatie zoals hierboven beschreven. Daarnaast zijn er niet voor alle onderdelen
basisspecificaties beschikbaar of dekt de scope van de basisspecificaties niet het gehele systeem af.
Hierom moeten systeemspecificaties projectspecifiek aangevuld worden.
Voor het maken van een goede systeemspecificatie, zie ook het Sjabloon voor Systeemspecificaties,
de WWB-SE-0001 Structureren van eisen (hiërarchie) en WWB-SE-0058 Opstellen van systeemeisen.
8.3 Grip als ondersteunende tooling
Steeds meer basisspecificaties worden met behulp van de software Relatics ontwikkeld. De
beheeromgeving voor de basisspecificaties heet Grip BS en is beschikbaar voor opstellers en
beheerders van basisspecificaties. Als een projectteam Grip als informatiebeheertool gebruikt, kan het
de informatie uit basisspecificaties in een gestructureerde vorm aangeleverd krijgen vanuit Grip BS in
een Grip projectomgeving. De relevante basisspecificaties worden dan ingelezen in de Grip
projectomgeving. In deze Grip projectomgeving moet de systeemspecificatie opgesteld worden
conform de hierboven beschreven werkwijze. De informatie beschreven in hoofdstuk 2 en een aantal
bijlagen van de basisspecificaties wordt niet in Grip meegeleverd en zal uit de documenten in de
Werkwijzer RWS gehaald moeten worden.
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Verbeteren van basisspecificaties
Iedere basisspecificatie heeft een trekker/beheerder met expertise van het betreffende vakgebied.
Deze trekker/beheerder draagt zorg voor het opstellen en verder ontwikkelen van zijn basisspecificatie.
De basisspecificaties worden ontwikkeld met input van RWS kennisvelden, maar ook de input vanuit de
gebruikers in lopende projecten is erg belangrijk.
Het verbeteren van basisspecificaties moet plaats vinden door gebruikservaringen uit de projecten
terug laten koppelen naar de beheerders van de basisspecificaties, zodat de basisspecificaties steeds
beter hun doel vervullen: eenduidige en uniforme specificaties, ontsluiten van vigerende technische
normstelling en werk besparen, omdat de basis er al ligt.
Grip (een informatiemanagement tool voor projecten) ondersteunt het invoeren van
reviewopmerkingen en voorstellen voor aanpassingen op eisteksten zodat deze teruggekoppeld kunnen
worden aan de beheerders van basisspecificaties. Dit in het kader van het kortcyclisch verbeteren (Kr8,
elke dag beter).
Voor het terugkoppelen van gebruikerservaringen, stellen van vragen of het doorgeven van vermeende
hiaten en fouten, voorstellen voor aanpassingen of andere opmerkingen, kunt u contact opnemen met
de beheerders van de betreffende basisspecificaties.
Voor algemene vragen en opmerkingen over basisspecificaties kunt u contact opnemen met:
Michael Mos (GPO - Advies Technisch Management); E-mail: michael.mos@rws.nl; Tel. 06-50419355
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Versie
2.1.1
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Wijzigingen
Kleine tekstuele aanpassingen, aanpassing opmaak en uniformering kop (mrt 2018).
Kleine tekstuele aanpassingen en vernieuwde vertrouwelijkheidsniveaus (juli 2017).
Grote revisie
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