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Doel van het document en doelgroep

1.1 Doel van het document
Deze werkwijzebeschrijving (WWB) helpt projectteams van RWS bij eenduidige werkwijze voor het
specificeren van systeemeisen tijdens de systeemontwikkeling in aanleg- en onderhoudsprojecten.
Zorgvuldig opgestelde systeemeisen maken het mogelijk om:
· tussen projectmedewerkers, omgevingspartijen en opdrachtnemers uniform en eenduidig over het
systeem te communiceren;
· specifiek en eenduidig aan te geven welke prestatie een (deel)systeem dient te leveren;
· beter te kunnen verifiëren en valideren of aan de systeemeisen en het beoogde gebruik wordt
voldaan.
1.2 Doelgroep
Deze WWB is primair bedoeld voor de adviseurs techniek, die de basisspecificaties, systeemspecificaties
en contractspecificaties opstellen. Daarbij maakt het niet uit of het om specificeerders binnen de
projectteams van RWS gaat of om specificeerders die in opdracht van RWS werken.
Secundair is deze WWB bedoeld voor ieder IPM-teamlid, adviseurs systems engineering (SE) en voor
alle projectmedewerkers, die een bijdrage leveren aan specificaties of deze gebruiken. Door inzicht te
geven in de achtergronden en de regels voor specificeren van systeemeisen kunnen zij de opzet en
kwaliteit van systeemeisen in specificaties beter beoordelen.
Deze WWB is een samenvoeging en vervanging van WWB-SE-0005 Formuleren van eisen (2015) en
WWB-SE- 0008 Identificatie van eisen (2015). Beide WWB’s zijn inmiddels vervallen.
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Referentiedocumenten, voorbeelddocumenten en sjablonen

2.1 Referentiedocumenten
·
·
·
·
·

Leidraad Systems Engineering - versie 3
Procesbeschrijving Systems Engineering voor RWS projecten
WWB-SE-0001: Structureren van eisen
WWB-SE-0044: Verificatie en Validatie bij systeemontwikkeling
SE Algemene Begrippen- en Definitielijst (ABDL)

[WW-RWS
[WW-RWS
[WW-RWS
[WW-RWS
[WW-RWS

#1481]
#0681]
#0841]
#0854]
#0836]

2.2 Voorbeelddocumenten
·

N.v.t.

2.3 Sjablonen
·
·
·

Sjabloon Basisspecificatie
Sjabloon Systeemspecificatie (SYS)
Sjabloon Contractspecificatie, afhankelijk van contractvorm:
-
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[WW-RWS #1564]
[WW-RWS #0902]
[zie RWS contractenbuffet]

Vraagspecificatie Eisen (VSE) voor D&C bij UAV-gc
Vraagspecificatie Eisen (VSE) voor E&C bij UAV-gc
Vraagspecificatie Eisen (VSE) Prestatiecontract bij UAV-gc
Outputspecificatie DBFM bijlage 9 deel 2

Definities
Systeem: Afhankelijk van het gestelde doel, binnen de totale werkelijkheid te onderscheiden
verzameling elementen, die onderlinge relaties hebben.
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Systeemeis: Eis die gesteld wordt aan het systeem.
Toelichting: Een systeemeis beschrijft veelal de door het systeem te leveren prestatie met de
bijbehorende condities aangaande een te vervullen eigenschap of te vervullen functie richting een
contextobject.
Ontwerprandvoorwaarde: Een ontwerprandvoorwaarde is een voorwaardelijke systeemeis waarvan de
relevantie nog niet bekend is, omdat deze afhankelijk is van nog te maken ontwerpkeuzes.
Toelichting: Ontwerprandvoorwaarden vormen dus beperkingen op de oplossingsruimte en dragen
een voorwaarde in zich op welke situatie de eis van toepassing is. Hierbij betreft de voorwaarde een
ontwerpkeuze, die in dit stadium nog niet gemaakt is. Het is dus nog niet bekend of de eis
uiteindelijk van toepassing zal zijn.
Voorbeeld: ‘Betonnen bruggen dienen…’ en ‘De conservering van stalen bruggen dienen …’ terwijl in
het betreffende stadium van het ontwerp nog geen keuze is gemaakt voor een stalen of betonnen
brug. Ontwerprandvoorwaarden kunnen dus verderop in het ontwerpproces (b.v. na materiaalkeuze)
resulteren in een systeemeis.
De voor RWS-projecten verplichte technische normen en richtlijnen die mogelijk betrekking hebben
op het betreffende systeem vallen hier ook onder, tenzij ze al onderdeel van de specificatie
uitmaken. Naar een deel van de relevante normen en richtlijnen wordt namelijk al verwezen in de
systeemeisen en verificatiemethoden. Deze staan vermeld in de referentielijst in de specificatie.
Voor overige definities zie de SE Algemene Begrippen- en Definitielijst (ABDL) (WW RWS-nr. 836).
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Toepassingsgebied
Deze werkwijzebeschrijving gaat alleen over het opstellen van systeemeisen als onderdeel van basis-,
systeem- en contractspecificaties. In deze WWB worden géén regels gegeven voor klanteisen en
proceseisen. Hoe systeemeisen en ontwerp samenhangen wordt behandeld in WWB-SE-0001:
Structureren van eisen.
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De drie hoofdeisen aan systeemeisen
Systeemeisen dienen om trefzeker te kunnen communiceren over de gewenste eigenschappen van een
te realiseren systeem, met minimale kans op misverstand. Dit leidt tot de volgende drie hoofdeisen:
1. Eisen dienen interpretatie robuust te zijn
2. Eisen dienen oplossingsvrij te zijn
3. Eisen dienen traceerbaar te zijn

Toelichting bij 1. Eisen dienen interpretatie robuust te zijn
De specificeerder dient bij elke systeemeis de volgende controlevragen te stellen:
-

Is
Is
Is
Is
Is
Is
Is
Is

de eis specifiek?
de eis enkelvoudig?
de eis eenduidig en ondubbelzinnig?
de eis bondig?
de eis positief geformuleerd?
duidelijk wanneer (onder welke condities) de eis van toepassing is?
de eis toetsbaar?
duidelijk wat er voor nodig is om later aan te kunnen tonen dat aan de eis wordt voldaan?
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Toelichting bij 2. Eisen dienen oplossingsvrij te zijn
Systeemeisen dienen te worden gesteld op het abstractieniveau van het systeem zoals beschreven is in
de systeemdefinitie (de zogenaamde oplossingenkant van de betreffende specificatie). Hierbij mogen
geen oplossingen in de eis worden genoemd die een nadere invulling zijn van het gedefinieerde
systeem. Systeemeisen die betrekking hebben op een onderliggend systeem moeten opgenomen
worden in de specificatie van dat onderliggende object. Wel kunnen specificaties op meerdere
systeemniveaus samengevoegd worden in 1 document.
Eisen die afhankelijk van nog te maken ontwerpkeuzes van toepassing worden op een systeem lopen
wel voor op de oplossing en worden als ontwerprandvoorwaarden opgenomen.
Voorbeeld oplossingsvrije systeemeis:
‘Het ‘Glazen geluidscherm’ dient een geluidsabsorptie te hebben van minimaal [NTB] dB.’
In deze eis zitten al twee concrete oplossingen waarvoor mogelijk in een project (nog) niet (formeel)
gekozen/ besloten is: 1. dat het een scherm dient te zijn en 2. dat deze van glas dient te zijn, en
sluit daarmee andere oplossingsmogelijkheden (zoals een geluidswal) uit.
Een oplossingsvrije eis zou in dit geval kunnen zijn:
‘De ‘Geluidwerende constructie’ dient een geluidsabsorptie te hebben van minimaal [NTB] dB.’
Eventuele specifieke eisen aan geluidschermen en/ of glazen geluidschermen zouden dan als
ontwerprandvoorwaarden in een specificatie opgenomen kunnen worden. Wanneer in een project
expliciet wordt gekozen/ besloten voor een geluidscherm of zelfs een glazen geluidscherm, is de
bovenste formulering wél een systeemeis die past bij het abstractieniveau van het project.

Toelichting bij 3. Eisen dienen traceerbaar te zijn
De definitie van traceerbaarheid is de mate waarin een systeem en zijn geschiedenis en evolutie kan
worden achterhaald. Traceerbaarheid heeft een sterke relatie met ontwerpen. Immers systeemeisen op
een bovenliggend niveau liggen ten grondslag aan ontwerpbesluiten waar vervolgens weer systeemeisen van afgeleid worden. Maar ook beleidsdocumenten, kaders en richtlijnen kunnen een bron zijn
voor ontwerpbesluiten en systeemeisen.
Traceerbaarheid wordt bereikt indien bij de systeemeis kan worden achterhaald of deze is afgeleid uit
een gehonoreerde klanteis, een gevolg is van een ontwerpbesluit of is overgenomen uit een
(bron)document.
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Opstellen van systeemeisen
Om invulling te geven aan de bovenstaande drie hoofdeisen aan eisen wordt in specificaties van RWS
gebruik gemaakt van de onderstaande standaard eistabel. De letters (X) in de eistabel komen overeen
met de paragrafen waarin elk onderdeel wordt toegelicht.
RWS standaard eistabel specificaties
<Eis-ID> (C)

<Eistitel> (B)

Geldigheidsperiode(s): (I)

<Herkomst-ID>
(D)

<Eistekst> (A)

Bovenliggende
eis(en):
(F)

<Eis-ID van bovenliggende
eis(en)>

V&V-voorwaarden:
(E)

<Specifieke voorwaarden aan de uit te voeren verificatie(s) en/of validatie(s) aan deze eis>

Stakeholder(s):
(G)

<Naam of afkorting van de
partij(en), die een belang heeft
(hebben) bij deze eis>

Notities voor
intern gebruik:
(J)

<Eventuele notities over de systeemeis en/ of de verificatie/validatie-voorwaarden voor de
specificeerder, projectteam etc. Kan achtergrondinformatie bevatten (discussie, redenen,
keuzes e.d.) of tijdelijk nuttige informatie (logboek, aantekeningen, tips, stand van zaken,
issues, openstaande acties e.d.)>

Onderliggende
eis(en): (F)

Brondocument:
(H)

<Eis-ID van onderliggende eis(en)>

<Titel en versie van het brondocument
waaruit deze systeemeis is afgeleid>

Notities voor intern gebruik wordt wel in de basisspecificatie en systeemspecificatie
weergegeven, maar niet in de contractspecificaties(VSE/ Outputspecificatie). Eventueel
kunnen de notities voor intern gebruik nog in de concept contractspecificaties worden
weergegeven als achtergrondinformatie voor bijvoorbeeld reviewers. Met een
eisenbeheerprogramma zoals Grip (Relatics kan dat makkelijk ingesteld worden).
Met een eisenbeheerprogramma zoals Grip (Relatics) zijn rapportages voor verschillende
doeleinden te definiëren waardoor het genereren van specificaties in verschillende
verschijningsvormen eenvoudiger wordt.

A.

Eistekst
Een eis dient de te leveren prestatie met de bijbehorende condities te beschrijven aangaande een te
vervullen functie of eigenschap van het systeem.
In de zinsopbouw van systeemeisen komen de volgende onderdelen terug:
·
·
·

·
·
·

Een <(sub)systeem–/objectnaam>, deze moet voortkomen uit of overeenkomen met de
systeemdecompositie (objectenboom);
De werkwoordvervoeging ‘dient’;
Een <functie>, deze moet beschreven zijn in de systeemdefinitie (en/ of overeenkomen met de
resultaten van de functie-analyse van het systeem of een <eigenschap>, deze volgt meestal uit
de onderkende aspecten volgens de sjabloon voor systeemspecificatie en contractspecificatie;
Een <waarde>, deze geeft aan wanneer aan de prestatie is voldaan. Dit moet het onderscheid
‘voldoet wel/niet’ mogelijk maken. De eis wordt daarmee verifieerbaar/ valideerbaar;
Eventueel een <[referentie]> naar een document, deze moet staan in het overzicht van
documenten waaraan wordt gerefereerd;
Eventueel een <conditie > waarbij de eis geldt of wanneer de eis alleen van toepassing is op een
specifiek moment of in een specifieke omstandigheid.
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Hierna volgt een voorbeeld van een goed geformuleerde systeemeis waarbij de bovenstaande
onderdelen herkenbaar zijn gemaakt. Let op de zinsopbouw:
<object> – dient – <functie> – <waarde> – <[referentie]> – <conditie>.
‘Het Sluizencomplex Volkerak dient het water van het Volkerak te keren met een
normfrequentie van 1/4000 jaar volgens [Hydraulische randvoorwaarden Volkerak]
par 3.1, lid 3, bij een windkracht van meer dan 8 Beaufort.’

Toelichting bij het formuleren van systeemeisen
·
·

•

•
•
·

·

·

·

·

Systeemeisteksten dienen bij voorkeur kort en bondig te zijn geformuleerd in één zin;
Gebruik in de eisformulering altijd de werkwoordvervoeging ‘dient’, en niet ‘moeten’, ‘moet
kunnen’, ‘wordt’, ‘worden’, ‘mag’, ‘mogen’, etc. Zie ook de zogenaamde Eisenbreker in bijlage A voor
woorden die indiceren dat een eis niet sterk is geformuleerd;
Gebruik een positieve formulering, dus niet: …‘mag niet…’ en ‘… is niet toegestaan’ etc. Negatieve
formuleringen komen meestal voort uit risico’s die moeten worden afgedekt. Tip: bekijk welke
functionaliteit of prestatie door het risico / faalmechanisme wordt bedreigd. Beschrijf dan deze
functionaliteit of prestatie. Meestal blijkt dat dit al in andere eisen is verwoord.
Formuleer een systeemeis altijd in de tegenwoordige tijd, dus bijvoorbeeld: ’<objectnaam> dient
[NTB] m1 lang te zijn’ en niet: ‘<objectnaam> dient [NTB] m1 lang te worden’;
Systeemeisen dienen enkelvoudig te zijn, dus niet ongelijksoortige prestaties gecombineerd in één
systeemeis;
Systeemeisen dienen altijd eisen aan het beschouwde systeem te betreffen en niet aan
(management)-processen, uitvoeringswijzen of V&V-methoden. Systeemeisen gaan dus niet
over een opdrachtnemer of het ontwerp. Eisen aan een opdrachtnemer of ontwerp horen in een
Vraagspecificatie Proces (VSP) of Managementspecificatie thuis, eisen aan het ontwerp zijn
onderdeel van een verificatie- of validatiemethode. Tip: deze voorschriften zijn doorgaans te
herkennen doordat ze niet meer van toepassing zijn ná oplevering van het betreffende systeem of
object. Zie ook de zogenaamde Eisenbreker in bijlage A voor woorden die een proceseis of
verificatie/ validatie indiceren;
De geldigheidsperiode van een eis (realisatiefase/ gebruiksfase) wordt niet in de eistekst
geplaatst, maar apart in de eistabel (zie paragraaf ‘I. Geldigheidsperiode’). De tekst van een
systeemeis kan wel een nadere tijdsaanduiding als <conditie> hebben, aanvullend op de in de
eistabel aangegeven geldigheidsperiode. Hiermee wordt de situatie waarin de prestatie geleverd
wordt, specifieker gemaakt. Bijvoorbeeld: ‘In de periode tot .. weken na ingebruikname dient ….’.
Een ander voorbeeld van een conditie is het aangeven van een gedefinieerde toestand van een
(dynamisch) systeem in de systeemeis;
Aangeraden wordt om objectnamen in de eistekst met een hoofdletter te schrijven met de
objectnaam overeenkomstig met het object in de objectenboom. In de outputspecificatie van een
DBFM-contract dient het object in de systeemeis altijd met een hoofdletter geschreven te worden,
overeenkomstig de naam van de objecten volgens de systeemdefinitie (bijlage 9, deel1 van het
DBFM-contract);
Gebruik zo min mogelijk afkortingen en maak gebruik van een afkortingenlijst. Vaktaal in
systeemeisen dient verklaard te worden in een begrippenlijst. Bij multidisciplinaire specificaties en
contracten dient voorkomen te worden dat vaktaal en afkortingen van verschillende disciplines
verschillende betekenissen hebben en aanleiding geven tot verwarring. Gebruik voor SE-begrippen
de SE Algemene Begrippen- en Definitielijst (ABDL) (WW RWS-nr. 836);
Documenten waaraan wordt gerefereerd in de eistekst altijd tussen blokhaken [ … ] zetten.
Verwijzingen naar documenten dienen zo specifiek mogelijk te zijn met hoofdstuk-, paragraaf-,
artikelnummer etc. Gebruik daarbij de verwijzing die het meest wordt herkend / gebruikt.
Meestal is dat de titel van het document, soms is dat een afkorting of code (bijvoorbeeld NEN-).
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Uitgever (organisatie), versie, versiedatum en type document wordt niet in de systeemeistekst
opgenomen, maar worden vermeld in de referentielijst van de specificatie. Daarmee hoeft maar op
één locatie in de specificatie de versie en versiedatum van documenten bijgehouden te worden. Dit
maakt het actueel houden van het documentenoverzicht makkelijker.
In bijlage A – Eisenbreker is een lijst met woorden opgenomen, die een indicatie kunnen geven dat een
eis niet handig is geformuleerd, met een toelichting waarom het betreffende woord beter niet gebruikt
kan worden.
B

Eistitel
De eistitel helpt bij de identificatie van en bij de communicatie en correspondentie over de eis. Daarbij
geldt:
· Een eistitel dient kort en bondig te zijn;
· Een eistitel dient uniek te zijn binnen het project;
· De eistitel dient kernachtig de bedoeling van de eis weer te geven.

C

Eis-ID
Door eisen een nummer te geven is herleidbaarheid mogelijk. Alle systeemeisen binnen een project
dienen een uniek en gedurende het project vast nummer te hebben, de ‘Eis-ID’.
Het eisenbeheerprogramma Grip (Relatics) genereert dit nummer per systeemeis automatisch in de
volgende vorm: Eis-ID: ‘sys-xxxx’, bijvoorbeeld sys-0163.

D

Herkomst-ID
Wanneer standaard specificaties worden gebruikt, zoals basisspecificaties, dan wordt voor de herleidbaarheid bij het vakje Herkomst-ID het eis-nummer van de betreffende specificatie gebruikt als extra
code. Het eisenbeheerprogramma Grip (Relatics) neemt de Herkomst ID automatisch over bij het
importeren van eisensets uit standaard specificaties.

E

Verificatie en validatie-voorwaarden
In het vakje V&V-voorwaarden van de eistabel worden voorwaarden opgenomen die betrekking hebben
op uit te voeren verificaties en/of validaties. Deze voorwaarden zijn vaak onlosmakelijk verbonden met
de formulering van de eis. In basisspecificaties zijn meestal voorgeschreven V&V-voorwaarden
opgenomen.
WWB-SE-0044 (WW RWS nr. 854): V&V bij systeemontwikkeling gaat dieper in op de wijze hoe bepaald
kan worden welke verificaties en validaties er uitgevoerd dienen te worden, door wie en wanneer.
Ingrediënten waaraan V&V-voorwaarden gesteld kunnen worden, zijn:
·
·
·

·

Bewijsvoeringsmethode; d.w.z. de activiteiten die uitgevoerd moeten worden tijdens verificatie of
validatie.
Pass-fail-criterium, dit is de grens(waarde) waartegen de waarneming wordt vergeleken om te
bepalen of aan de eis is voldaan.
Eventueel fase / moment van uitvoeren; dit kan een algemene aanduiding zijn zoals tijdens het
ontwerp of de uitvoering, maar ook een specifieke tijdsvoorwaarde zoals “voordat activiteit Y wordt
uitgevoerd”.
Eventueel de beoordelaar; soms is het essentieel dat een functionaris met specifieke kennis en
kunde de verificatie of validatie uitvoert.

Deze opsomming is niet limitatief en niet alle ingrediënten hoeven altijd opgenomen te worden, maar
het beschrijven van de bewijsvoeringsmethode en pass-fail-criterium is wel het minimum.
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Voorbeeld V&V-voorwaarden:
Systeemeis:
Aanrijtijden hulpverlening Incident Management
Het systeem <naam> dient het mogelijk te maken dat elke weglocatie in IM+ gebieden binnen
15 minuten na melding bereikbaar is voor hulpdiensten in het kader van Incident Management.
Bewijsvoeringsmethode:
- Berekening van de aanrijtijden van hulpdiensten
Pass-fail-criterium:
- IM+ ≤ 15 min
Fase/ moment:
- Planuitwerking, baseline 1
Beoordelaar:
- Wegontwerper

Het komt vaak voor, dat de bij de eis behorende V&V-methode beschreven is in (een samenstel van)
andere documenten zoals normen en richtlijnen. In zo’n geval moet in de V&V-voorwaarden verwezen
worden naar de betreffende documenten. Deze documenten worden vervolgens opgenomen in de
referentielijst van de specificatie. Net zoals in de tekst van systeemeisen, worden bij een referentie in
de V&V-voorwaarden blokhaken [ … ] gebruikt onder vermelding van de specifieke paragrafen en/of
bijlagen.
F

Bovenliggende en onderliggende eisen
Systeemeisen worden via ontwerpkeuzes afgeleid uit reeds opgestelde systeemeisen conform de
onderstaande figuur.

Eisen n

Ontwerp
Afleiden

Eisen n+1
Een directe relatie tussen onder- en bovenliggende eisen bestaat dus niet. Daarom spreken we ook niet
van een eisenboom. Bovenliggende eisen zeggen echter wel iets over de herkomst van de
onderliggende eis. Hierdoor wordt een deel van de samenhang tussen eisen en het ontwerp inzichtelijk
gemaakt. De relaties tussen de eisen en ontwerpkeuzes worden in basis- en systeemspecificaties
inzichtelijk gemaakt in een bijlage “Tracering eisen”. Deze informatie is dus belangrijk voor begrip over
keuzes in het ontwerp en de eisenset.

Let op:

Het is overbodig om eisen in een volledige eisenboom te plaatsen en deze te completeren
met zogenaamde topeisen of kapstokeisen. Eisen kunnen los of in clusters voorkomen!

Werkwijzebeschrijving

Systeem Ontwikkeling & Specificeren
Opstellen van systeemeisen
RWS Informatie

Systems Engineering

WWB-SE-0058
Versie 1.0.2 / Mrt. 2018
blz. 8 van 12

In het vakje “Bovenliggende eis(en)” in de eistabel worden de eis-ID’s ingevuld van de eisen die directe
aanleiding geven voor het stellen van de betreffende eis. Een eis kan dus meerdere bovenliggende
eisen hebben.
In het vakje “Onderliggende eis(en)” in de eistabel worden de eis-ID’s ingevuld van de eisen die
afgeleid zijn van de betreffende eis, ofwel de betreffende eis is een directe aanleiding geweest voor het
stellen van de onderliggende eisen.
G

Stakeholder
Het relateren van systeemeisen aan klanteisen en het vermelden van de stakeholders hebben als doel
om de herkomst van de eis te duiden en inzicht te geven in de context van de eisen. Dit is voor
ontwerpers van belang bij de nadere uitwerking van het systeem.
Bijvoorbeeld: de eis: ‘Het weginfrasysteem dient de weggebruiker minimaal om de 20 km de mogelijkheid te bieden om zich kort op te houden’ in combinatie met de stakeholder ‘ANWB en Veilig Verkeer
Nederland’ krijgt een andere lading indien er als stakeholder “Uitbater wegrestaurants” bij zou staan.
Een eis kan meer stakeholders hebben. Gebruik stakeholdernamen consequent in de gehele specificatie.
Vaak wordt een bepaalde gebruikersgroep vertegenwoordigd door een (specifiek onderdeel van een)
organisatie. Gebruik dan de naam van de partij die de gebruiker vertegenwoordigt, bijvoorbeeld de
organisatie Koninklijke Schuttevaer, die de belangen van de scheepvaart behartig of de ANWB voor de
belangen van de weggebruiker. Benoem interne RWS diensten en afdelingen zo specifiek mogelijk. Een
stakeholder voor een systeemeis kan blijken vanuit een klanteis, maar ook vanuit een norm of
specificatie van betreffende stakeholder.

H

Brondocument
Brondocumenten zijn documenten die een voorwaarde bevatten voor het systeem. Deze voorwaarde is
dan vertaald naar de betreffende systeemeis. Het noemen van een brondocument maakt de herkomst
van een systeemeis traceerbaar. Mogelijke brondocumenten zijn: beleidsdocumenten, technische
regelgeving, functie-, aspect- en/ of raakvlakanalyses, ontwerpnota’s, ontwerpbesluiten etc.
Let op: Basisspecificaties, componentspecificaties en eisensets zijn géén brondocument maar een
hulpmiddel voor het opstellen van eisen. Bij het overnemen van eisen uit deze specificaties dient het
brondocument te worden genoemd dat bij de betreffende eis is vermeld.

I

Geldigheid
Systeem- en contractspecificaties bevatten specificaties van in de tijd veranderende systemen. Er is
altijd een aanvangssituatie van het systeem, een systeem tijdens de realisatiefase (= transitiefase) en
het nieuw te realiseren systeem, dat vanaf oplevering in stand gehouden moet worden in de
gebruiksfase. Aangezien veel eisen in alle fases geldig zijn, worden ze maar één keer opgeschreven en
voorzien van een geldigheidsperiode. Deze geldigheidsperiode wordt rechtsboven in de eisentabel
aangegeven. Door de vakjes in te vullen wordt aangegeven in welke fases de eisen geldig worden
verklaard.
In de systeemspecificatie en vraagspecificatie deel eisen (VSE) worden de volgende fases onderkend:
·
·

R = Realisatiefase;
G = Gebruiksfase (incl. oplevering).

Eisen aangemerkt met een geldigheidsperiode “R” stellen dus voorwaarden aan het systeem zoals dat in
stand gehouden moet worden tijdens de realisatiefase. Eisen aangemerkt met een geldigheidsperiode
“G” stellen dus voorwaarden aan het gewenste nieuw gerealiseerde systeem vanaf (tussentijdse)
oplevering.
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In een outputspecificatie (DBFM) worden de geldigheidsperiodes aangegeven door de begin en eind
contractmijlpalen aan te geven. De in het DBFM-contractmodel gehanteerde mijlpalen zijn:
·
·
·
·

AD = Aanvangsdatum
BD = Beschikbaarheidsdatum
VD = Voltooiingsdatum
ED = Einddatum

Aandachtspunt bij het invullen hiervan is dat de bovenliggende eisen geldig moeten zijn voor minimaal
de fases waarin de onderliggende eisen geldig zijn.
J

Notities voor intern gebruik
De notities voor intern gebruik in basis- en systeemspecificaties kan worden gebruikt om:
· informatie over de systeemeis tussen specificeerders uit te wisselen. De beheerders van
basisspecificatie plaatsen hierin bijvoorbeeld informatie over hoe de basisspecificatie-systeemeis in een
project gebruikt en/ of geïnterpreteerd moet worden;
· aan te geven welke acties er nog open staan of wat de stand van zaken is van de betreffende eis;
· informatie mee te geven aan een eventuele reviewer over de staat van de (concept)systeemeis. Dit
kan bij een KAd-advies/toets verhelderend werken.
Aandachtspunten: In de notities voor intern gebruik mogen natuurlijk géén (verkapte) eisen staan.
De notities voor intern gebruik mag wel in eisen van de basis- en systeemspecificaties staan, maar niet
meer in de definitieve contractspecificaties.
Een ‘gewone’ toelichting op de eis (voor externen/ opdrachtnemers) wordt in de contractspecificaties
niet meer gehanteerd. Een systeemeis dient op zichzelf duidelijk te zijn, tevens wordt hiermee
voorkomen dat er in een contract mogelijk verkapte systeemeisen in een toelichting zijn opgenomen.

6

7

Colofon
Versie
1.0.2
1.0.1
1.0.0

Wijzigingen
Kleine tekstuele aanpassingen, aanpassing opmaak en uniformering kop (mrt 2018).
Kleine tekstuele aanpassingen en vernieuwde vertrouwelijkheidsniveaus (feb 2017).
WWB-SE-0005 Formuleren van eisen en WWB-SE- 0008 Identificatie van eisen,
beiden uit 2015, zijn samengevoegd, compacter en concreter gemaakt.
Deze WWB sluit nu ook beter aan op de Rijkswaterstaat specificatie-sjablonen.

Status
Opgesteld
Goedgekeurd
Vrijgegeven

Wie
Daan van Werven, Joep Thijs
Michael Mos
Bjørn Jagtenberg

Datum
Augustus 2017
Augustus 2017
Augustus 2017

Afkortingen
Zie de SE Algemene Begrippen- en Definitielijst (ABDL) [WW-RWS #0836]
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Bijlage A:

Eisenbreker

Toelichting:

Het gebruik van de volgende woorden in de eistekst van een systeemeis kan een
indicatie geven dat een eis niet interpretatie robuust of eenduidig is. Het is daarmee
nadrukkelijk géén verboden woordenlijst.

Woord
En
Aangewezen

Toelichting
een eis moet enkelvoudig zijn; er dienen niet 2 of meerdere eisen in één eistekst te
worden opgenomen.
impliceert dat er al een keuze in de eis is opgenomen.

Adequaat

is lastig meetbaar; wanneer is iets adequaat (idem voldoende, onvoldoende,
significant)?

Alle

is lastig meetbaar; geef in een systeemeis zo specifiek mogelijk aan waar het (sub-)
systeem aan moet voldoen.

Alle tijden

in een systeemeis is het beter om geen woorden te gebruiken die vormen van ‘tijd’
uitdrukken. Idem aller tijden, altijd, nooit.
Met geldigheidsperiode in een eistabel kan moment van geldigheid van de systeemeis
worden aangegeven.

Alleen
Allerlei

duidt op een aanvullende eis binnen de eis, in dit geval om een beperking
impliceert het niet specifiek zijn van de eis.

Altijd

in een systeemeis is het beter om geen woorden te gebruiken die vormen van ‘tijd’
uitdrukken. Idem alle tijden, aller tijden, nooit.

Beetje
Behoudens

impliceert het niet specifiek zijn van de eis en is lastig meetbaar, wat is een beetje?
duidt op een aanvullende eis binnen de eis, in dit geval om een uitzondering.

Benaderd

impliceert het niet specifiek zijn van de eis en is daarmee lastig meetbaar

Bijna

impliceert het niet specifiek zijn van de eis (idem circa, ongeveer), en is daarmee
lastig meetbaar.

Bijvoorbeeld

impliceert dat de eis niet duidelijk is geformuleerd en daardoor een voorbeeld ter
verduidelijking behoeft.

Circa

impliceert het niet specifiek zijn van de eis (idem bijna, ongeveer), wanneer voldoe je
aan de eis?

Compleet
Deel

moeilijk of in ieder geval lastig meetbaar; wanneer is het compleet?
impliceert onvolledigheid.

Dit
Eenvoudig

niet specifiek; geef zo specifiek mogelijk aan wat de eis is.
is lastig meetbaar en persoonsgebonden; wat voor de een eenvoudig is, is dat niet
voor de ander (idem: gemakkelijk)
is lastig meetbaar, tenzij vermeld wordt wat effectief inhoudt; wanneer is iets
effectief?
is lastig meetbaar; wanneer is iets efficiënt?

Effectief
Efficiënt
Elke

is lastig meetbaar; geef in een systeemeis zo specifiek mogelijk aan waar het
(sub)systeem aan moet voldoen.

Enig
Enkele

impliceert dat er al een keuze in de eis is opgenomen. Idem: Enige.
impliceert het niet eenduidig zijn van de eis.

Gebaseerd

‘Gebaseerd op …’ Eis is niet specifiek

Gebruikersvriendelijk

is lastig meetbaar, wat voor de een gebruikersvriendelijk is, is dat niet voor de ander.

Gehele
Gelijk

impliceert volledigheid, is moeilijk of lastig meetbaar.
impliceert mogelijk een waardeoordeel (gelijk hebben) óf een vergelijking (deze eis is
gelijk aan …). Vergelijkbaar met?
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Geschikt

Toelichting
is lastig meetbaar en persoonsgebonden; wat voor de een eenvoudig is, is dat niet
voor de ander (idem eenvoudig).
is lastig meetbaar; wanneer is iets geschikt?

Gewoon

wat is ‘gewoon’? Eis is niet specifiek genoeg, definieer ‘gewoon’ nader

Ideaal

impliceert een waardeoordeel dat moeilijk of niet meetbaar is en hoort daarmee niet
thuis in een systeemeistekst.

Iedereen

het is beter geen onbepaalde voornaamwoorden (niemand, iemand, iedereen, men,
iets, niets, alles, etc.) in een eistekst te gebruiken.

Indien
Kan

duidt op een voorwaarde en is daarmee niet eenduidig.
impliceert een onzekerheid.

Kunnen
Maatgevende

Maxima

impliceert een onzekerheid.
maatgevend kan per situatie verschillen; het aantal MVE in de maatgevende spitsperiode op ene weg is anders dan de hoeveelheid MVE in de maatgevende
spitsperiode op andere weg. Maatgevend dient nader gedefinieerd te zijn (bijv. de
maatgevende waterstand in [referentie] of maatgevend schip volgens [Richtlijn
Vaarwegen].
lastig meetbaar indien niet gedefinieerd (idem minima).

Meeste

niet specifiek.

Met als doel

impliceert dat de eis niet duidelijk is geformuleerd, waardoor er een doel aan wordt
gekoppeld. 2 eisen in één eis.

Minima
Modern

lastig meetbaar indien niet gedefinieerd (idem maxima).
niet specifiek, voor meerdere uitleg vatbaar.

Moet
Mogelijk

er dient ‘dient’ te worden gebruikt in systeemeisteksten
impliceert een onzekerheid.

Nabij

niet specifiek, probeer de eistekst zo nauwkeurig mogelijk op te stellen.

Natuurvriendelijk
Niemand
Niet

impliceert een waardeoordeel wanneer is iets natuurvriendelijk of niet?
het is beter geen onbepaalde voornaamwoorden (niemand, iemand, iedereen, men,
iets, niets, alles, etc.) in een eistekst te formuleren.
leg de nadruk op wat de eis wél inhoudt, niet op wat de eis uitsluit.

Niet beperkt tot
Niet leiden tot

impliceert een oplossingsrichting.
impliceert een oplossingsrichting.

Nooit

Negatief geformuleerde systeemeis, in een systeemeis is het beter om geen woorden
te gebruiken die vormen van ‘tijd’ uitdrukken. Idem alle tijden, aller tijden, altijd.

Omstandigheden
Ongeveer

impliceert dat een eis op meerdere manieren te interpreteren is.
impliceert het niet specifiek zijn van de eis (idem bijna, circa).

Onmogelijk

negatieve formulering

Onveilig
Onvoldoende

negatieve formulering en niet specifiek.
negatieve formulering en lastig meetbaar. Wanneer is iets onvoldoende (idem
adequaat, voldoende, relevant, significant, substantieel)?
een eis moet enkelvoudig zijn; het gebruik van het woord ‘ook’ impliceert dat er 2 of
meerdere eisen in één eistekst worden opgenomen.
niet specifiek, geen concrete verwijzing naar bijvoorbeeld een norm.

Ook
Op basis van
Overweeg
Rekening houden

impliceert een advies/overweging en is daarmee niet specifiek.
eis is niet meetbaar, wanneer is voldoende rekening gehouden met? impliceert een
waardeoordeel dat moeilijk of niet meetbaar is en hoort daarmee niet thuis in een
systeemeistekst.

Relevant
Risicovol

is lastig meetbaar. Wanneer is iets relevant?
niet specifiek. Wanneer is iets te kwantificeren als risicovol?

Ruwe

niet specifiek indien dit woord duidt op een ruwe variant, schetsontwerp, etc.
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Toelichting
is lastig meetbaar. Wanneer is iets significant (idem adequaat, voldoende,
onvoldoende, relevant, substantieel)?
niet specifiek, impliceert dat de eis niet in alle gevallen zou gelden (idem veelal).

Substantieel

is lastig meetbaar. Wanneer is iets substantieel (idem adequaat, voldoende,
onvoldoende, relevant, significant)?

Te allen tijde

in een systeemeis is het beter om geen woorden te gebruiken die vormen van ‘tijd’
uitdrukken. Idem alle tijden, altijd, nooit. Ook foutief geschreven ‘Ter aller tijde / ten
allen tijde / ten alle tijde / te alle tijde / te allen tijde’ is niet juist
niet specifiek

Typisch
Uitvoerbaar

niet specifiek, probeer duidelijk(er) te omschrijven wat onder ‘uitvoerbaar’ wordt
verstaan

Van toepassing

niet specifiek

Veelal
Voldoende

niet specifiek, impliceert dat er kennelijk uitzonderingen op de eis zijn (idem soms).
is lastig meetbaar. Wanneer is iets voldoende (idem adequaat, onvoldoende, relevant,
substantieel)?

Volledig

is lastig meetbaar. Wanneer is een eis volledig?

Zoals

impliceert dat de eis niet duidelijk is geformuleerd en daardoor een voorbeeld ter
verduidelijking behoeft.

Zou moeten
Zowel

niet specifiek; iets moet of iets moet niet. Het woord ‘dienen’ dient gebruikt te worden
een eis moet enkelvoudig zijn; het gebruik van het woord ‘zowel’ impliceert dat er
meer dan een eis in de eistekst wordt opgenomen.
duidt op een keuze in de eis (idem: Ofwel)

Of
Eventueel
Geleverd

Geschatte

niet specifiek
object dient geleverd te worden, duidt op een activiteit en niet een eis aan het
systeem (idem: te leveren)
object dient aangebracht te worden, duidt op een activiteit en niet een eis aan het
systeem (idem: aan te brengen)
object dient geplaatst te worden, duidt op een activiteit en niet een eis aan het
systeem
eis is niet specifiek (idem: schatting/ inschatting)

Er
Niet

er dient een …. Eis niet specifiek genoeg, systeem of object noemen
duidt op een negatieve formulering

Tijd

dient op tijd… duidt op een niet specifieke proceseis

Tijdig
Aansluiten op

tijdig: Dient tijdig... duidt een niet specifieke proceseis
de weg dient aan te sluiten op de brug. niet specifiek

Functioneel
Opdrachtnemer

niet specifiek genoeg (systeem dient functioneel aan te sluiten)
duidt op een managementeis. (idem: ON)

Ontwerp

duidt op een eis aan een verificatie of validatiemethode

Model
Berekening

duidt op een eis aan een verificatie of validatiemethode
duidt op een eis aan een verificatie of validatiemethode

Aangebracht
Geplaatst

Einde bijlage

