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User stories  
User stories representeren requirements verteld vanuit het gezichtspunt van de gebruikers. User 

stories geven de business values en behoeften van de gebruikers weer en zijn in de terminologie van 

de business geformuleerd. 

 
User stories worden in korte eenvoudige zinnen beschreven bij voorkeur op 

de volgende manier: 
Als een <type gebruiker> wil ik <iets doen> zodat ik <er iets aan heb>. 

 

Ter illustratie enkele voorbeelden van user stories: 
 

• Als boekkoper wil ik de klantbeoordelingen van 

een boek lezen, zodat ik beter kan beslissen of 

ik het boek wil kopen. 

• Als een geregistreerde gebruiker wil ik een 

nieuw wachtwoord kunnen aanvragen, zodat 

ik weer toegang kan krijgen als ik mijn 

wachtwoord vergeten ben. 

• Als marketingmanager wil ik de resultaten van 

oude advertentiecampagnes kunnen zien, 

zodat ik kan besluiten welke campagnes ik wil 

herhalen. 

• Als student wil ik mijn cijfers online bekijken, zodat ik sneller weet of ik het examen 

heb gehaald. 

 
Bovenstaande voorbeelden van user stories laten slechts de korte beschrijving zien waarmee de user 

stories worden aangeduid. Het zijn reminders voor de user stories. Het is uitdrukkelijk niet de  

bedoeling om de user stories (ofwel de 

requirements) volledig en tot in detail te 

beschrijven. Het is namelijk effectiever om de 

detailinformatie mondeling over te dragen. Het 

tweede en belangrijkste onderdeel van user 

stories is dan ook de mondelinge 

communicatie. Het gesprek tussen het  

ontwikkelteam en de product owner over de gewenste werking van de user stories. Als een 

ontwikkelaar een user story gaat implementeren, heeft hij allerlei detailinformatie nodig. User stories 

dwingen hem om vragen te stellen aan de product owner. De product owner moet (bij voorkeur 

dagelijks) beschikbaar zijn voor het beantwoorden van deze vragen. Om de correcte werking van de 

gerealiseerde software vast te stellen worden indien nodig de antwoorden vastgelegd als 

acceptatiecriteria. 

 
De acceptatiecriteria vormen het derde onderdeel van user stories. Ook die acceptatiecriteria hoeven 
niet volledig te zijn. Het ontwikkelteam en de product owner werken immers intensief samen bij het 
implementeren van de user stories. Requirements detailleren, testen en software ontwikkelen gaan 
hand in hand. De ontwikkelaar laat regelmatig aan de product owner zien wat hij gebouwd heeft. De 
product owner geeft feedback en samen bespreken ze wat er nog toegevoegd of gewijzigd moet 
worden. Aangezien een user story in enkele dagen tot ruim een week tijd gerealiseerd wordt, is 

het niet nodig om naast de mondelinge afstemming nog veel te documenteren. 
 

User stories bestaan uit drie onderdelen: 
 

1. een korte beschrijving als aanduiding van de requirement (i.v.m. planning); 

2. mondelinge communicatie om de details te achterhalen (tijdens de 

realisatie); 

3. acceptatiecriteria om juiste werking vast te stellen. 
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User stories of use cases 
 

 

User stories komen voort uit de agile-beweging en bestaan nog relatief kort. Use cases daarentegen 

zijn aan het eind van de vorige eeuw geïntroduceerd toen we nog alles uit de kast trokken om de 

requirements zo volledig en eenduidig mogelijk te specificeren. Het is daarom niet verwonderlijk dat in 

een agile-omgeving user stories duidelijke voordelen hebben boven use cases. 
 

De voordelen van user stories boven use cases zijn: 
 
User stories bevorderen de samenwerking 

In plaats van analisten een brugfunctie te laten vervullen tussen 

de business en de ICT, werkt het hele ontwikkelteam samen 

met de product owner om de 

user stories te detailleren.  
 

 
User stories stimuleren mondelinge communicatie 

Omdat beschrijvingen van user stories geen detailinformatie 

bevatten, ontkomt het ontwikkelteam bijna niet aan het 

stellen van vragen aan de product owner. 

Met user stories werken is eenvoudiger 
Het is niet nodig (en niet wenselijk) om vooraf de gedetailleerde requirements te achterhalen en te 
beschrijven. Dat is maar goed ook, want het is onmogelijk om de requirements (in usecases of elders) 
voor 100% volledig en eenduidig te specificeren. 
 

 
User stories kosten minder tijd 

Mondelinge communicatie tussen het ontwikkelteam en de product owner kost minder tijd dan: 

 het specificeren van alle gedetailleerde requirements door een analist; 

 het lezen en begrijpen van die specificaties door de ontwikkelaars en testers; 

 het doorvoeren van wijzigingen in de specificaties. 
 

 
User stories kunnen beter omgaan met voortschrijdend inzicht 

De verschuiving van up front naar just in time requirements, zoals bij user stories het geval is, geeft 

maximale ruimte voor voortschrijdend inzicht. Tot aan de start van de iteratie/sprint waarin de user story 

geïmplementeerd wordt, heeft voortschrijdend inzicht geen negatief effect op het project. 
 

 
User stories hebben de juiste omvang 
In verband met het plannen van iteraties/sprints moeten user stories in maximaal tien werkdagen 
geïmplementeerd kunnen worden. Grotere user stories, meestal epics genoemd, kunnen eenvoudig 
opgesplitst worden. Use cases daarentegen omvatten hele scenario's inclusief de uitzonderingen die 
nodig zijn om een op zichzelf staand waardevol resultaat te leveren aan de gebruikers. Het is zelden 
mogelijk om een hele use case in tien dagen te implementeren. 
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Requirements introductie  
Software requirements zijn systeemeisen die voortkomen uit behoeften van de business. 
Ontwikkelaars en testers hebben gedetailleerde software requirements nodig om het systeem te bouwen 
en te testen. Dit kunnen onder andere acties zijn die het systeem moet uitvoeren in een bepaalde 
situatie, de wijze waarop het systeem bij bepaalde fouten moet reageren of hoe snel en betrouwbaar het 
systeem de acties moet uitvoeren. 

 
De definitie van een software requirement is: 
 

 
 
Software requirements zijn onder te verdelen in functionele en niet-functionele software requirements. 
Functionele software requirements geven aan wat de gewenste functionaliteit ofwel het gewenste gedrag 
van het systeem is. Het gaat om het van buitenaf waarneembare gedrag en niet om de interne werking 
van het systeem.  
Functionele software requirements beschrijven de invoer die het systeem nodig heeft, de uitvoer die het 
systeem vervaardigt en wat er nodig is om van invoer tot uitvoer te komen. Kortweg de systeemfunctie 
genoemd.  
Niet-functionele software requirements zijn kwaliteitseisen aan het systeem. Deze kwaliteitseisen kunnen 
betrekking hebben op het systeem als geheel of op een specifieke functie van het systeem. 

Business requirements 
Business requirements geven weer welke toegevoegde waarden het systeem moet leveren aan de 
business. Het systeem is voor de business immers geen doel op zich. De opdrachtgever wil een nieuw 
systeem omdat hij daar een businessdoel mee denkt te halen. Het businessdoel heeft betrekking op een 
verbetering in de bedrijfsvoering. Voor het succes van het softwareontwikkeltraject is het belangrijk dat 
expliciet wordt gemaakt welke verbeteringen de opdrachtgever beoogt in de bedrijfsprocessen of in de 
processen die klanten uitvoeren. Als de business requirements niet helder zijn is de kans klein dat het te 
ontwikkelen systeem de beoogde doelen haalt. 
Voorbeelden van business requirements. 

 De opdrachtgever wil producten via het internetkanaal aanbieden. 

 De klant wil het aanbod van hotels en hotelkamers eenvoudig kunnen vergelijken. 

 De opdrachtgever wil de aangiftebereidheid bij kleine criminaliteit vergroten. 

 De opdrachtgever wil kunnen voldoen aan recente wijzigingen in de regelgeving. 

 De opdrachtgever wil de eentonige werkzaamheden bij de orderverwerking verminderen. 
 
De definitie van een business requirement is: 
 

 
  

Een softwarerequirement is gedrag (functionaliteit) of kwaliteit die het systeem 
moet bezitten om in een behoefte te voorzien van een belanghebbende uit de 
business. 

Een business requirement is een verbetering in een bestaand proces of een 
nieuw proces die een belanghebbende uit de business (deels) met het 
systeem wil realiseren.  
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Just in time requirements 
 
 

In traditionele ICT-projecten stellen business/informatieanalisten de requirements op tijdens een 

requirementsfase. Agile en Scrum kennen geen requirementsfase en onderkennen ook geen 

analistenrol. Dit betekent niet dat requirements onbelangrijk zijn in een agile-omgeving. Integendeel, 

Scrum heeft expliciet aandacht voor het voortdurend verfijnen en bijstellen van de requirements. De 

requirements blijven zo het steeds verder voortschrijdend inzicht weerspiegelen. 

 
Het grootste verschil met de traditionele requirementsfase is dat 

het achterhalen van de requirements zo lang mogelijk wordt 

uitgesteld ('until the last responsible moment'). Dit bespaart 

veel tijd en elimineert de noodzaak om een 'voorraad' aan 

requirements te beheren. We hebben immers allemaal ervaren dat 

het erg lastig, zo niet onmogelijk, is om een volledige, juiste en 

eenduidige baseline met requirements op te stellen. Bovendien 

tonen onderzoeken aan dat gedurende het project gemiddeld 35% 

van de requirements wijzigen. Reden genoeg voor agile-aanpakken 

om requirements alleen just in time op te stellen. 

 

 

Planning 
 

We zijn gewend om requirements te definiëren ver voordat de ontwikkelaars ze gaan 

implementeren. De requirements moeten immers bekend zijn om een offerte voor het IT-traject af te 

geven, om een planning te maken, om de softwarearchitectuur op te stellen, om het systeem te 

ontwerpen en om de software te bouwen. We weten ook dat wijzigingen in de overeengekomen 

requirements onvermijdelijk zijn. Er blijken achteraf requirements te ontbreken of de behoefte van 

de business wijzigt door bijvoorbeeld veranderende marktomstandigheden, aanpassingen in de 

bedrijfsprocessen of nieuwe wet- en regelgeving. 

 

Het zou daarom mooi zijn als we de requirements just in time kunnen vaststellen: net op tijd om te 

kunnen plannen en net op tijd om de software te kunnen ontwikkelen. We zouden dan geen last 

hebben van wijzigende requirements, geen change control board nodig 

hebben en geen scope creep kennen. Dit scheelt veel tijd, geld en gedoe. 

 
Dat just in time requirements mogelijk zijn hebben agile-projecten 

inmiddels bewezen. Deze projecten stellen het vaststellen van 

requirements zo lang mogelijk uit. Ze hebben alleen een globaal 

totaalbeeld van het gewenste systeem. Net genoeg om de doorlooptijd 

van het project in te schatten. Alleen de requirements met de hoogste 

prioriteit die daardoor de komende weken geïmplementeerd worden door 

het ontwikkelteam, worden nader uitgewerkt. Het detailniveau van 

deze requirements is net genoeg om de relatieve ontwikkelinspanning (niet 

in uren maar in punten) te schatten. Op basis van de gemiddelde 

ontwikkelsnelheid (velocity genoemd) van het team is eenvoudig een 

betrouwbare planning voor de eerstvolgende iteratie te maken. Onderstaande 

figuur geeft daarvan een voorbeeld weer. 
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Pas als een ontwikkelaar daadwerkelijk de software voor een bepaalde 

requirement gaat bouwen, spreekt hij de wensen en de details door met de 

dagelijks betrokken product owner. Met deze aanpak zijn de juiste 

requirements, op het juiste detailniveau, just in time beschikbaar. 

Omvangrijke 

producten met uitgebreide specificaties hoeven dan niet opgesteld en 

onderhouden te worden. 
 

 

Continu aanpassen 

 

De manier om requirements just in time op te stellen is door vanuit een globaal totaalbeeld de 

requirements gefaseerd en geleidelijk te detailleren: 
 

• Gefaseerd door alleen te werken aan de requirements met de hoogste prioriteit. 

• Geleidelijk door ze niet meer en niet minder te verfijnen dan het ontwikkelteam op dat 

moment nodig heeft. 

 
Hoe dit continue proces van detailleren, verfijnen en bijstellen van requirements in zijn werk gaat, 

zien we hieronder zien aan de hand van de belangrijkste momenten in het Scrumproces. 
 
 

Bij de start van het project 

 
Om van start te gaan met een Scrumproject moeten een productvisie en een product backlog 

aanwezig zijn. De high-level requirements zijn dan bekend en geprioriteerd. De product owner werkt 

(samen met de stakeholders en het team) alleen de requirements uit die het team in de eerste sprint 

gaat implementeren. Het opstellen van de eerste versie van de productvisie en de product backlog 

hoeft niet langer dan twee weken te duren. Beide producten worden daarna veelvuldig getoetst en 

aangepast aan de actuele inzichten en aan de behoeften van de business. Dit is de 

verantwoordelijkheid van de product owner, vaak geholpen door een analist. 

 

Tijdens de Sprint Planning Meeting 

 

Tijdens de Sprint Planning Meeting, aan het begin van iedere 

sprint, licht de product owner de requirements (of beter de 

product backlog items) toe die op dat moment de hoogste 

prioriteit hebben. Het team schat in hoeveel items ze in die 

sprint kunnen implementeren en zullen daarbij nadere 

toelichting over de requirements vragen aan de product 

owner. Bovendien zijn alle product backlog items al eerder met 

het team besproken. In de weken voorafgaand aan de Sprint 

Planning Meeting worden de requirements namelijk sprint 

ready gemaakt. Dit wil zeggen het opsplitsen van product backlog 

 items totdat ze zo klein zijn dat het team ze in enkele dagen kan implementeren. Sprint ready maken 

van de user stories doen de product owner en het ontwikkelteam gezamenlijk. 

 

Tijdens de sprint 

 
De teamleden stemmen tijdens het ontwikkelen en testen van de software regelmatig af met de 

product owner. Op deze manier kan de product owner tijdens de sprint al bijsturen en zijn er geen 

gedetailleerde specificaties van de requirements nodig. De teamleden stellen vragen over details van 

de requirements en vragen tussentijds feedback op de ontwikkelde software. Tijdens de Sprint 

Planning Meeting waren immers nog niet alle details ingevuld (niet meer dan nodig was voor de 
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planning). Hierdoor is enige speelruimte aanwezig tijdens de sprint om stories ‘mooier of minder mooi’ 

in te vullen. Niet geïmplementeerde details en nieuwe user stories komen op de product backlog voor 

een volgende sprint. 

 

 

 
Tijdens de Sprint Review Meeting 

 
Iedere sprint sluit af met een Sprint Review Meeting. Het volledige Scrumteam 

en de (belangrijkste) stakeholders nemen hieraan deel. Het team laat zien voor 

welke requirements ze commitment had afgegeven en demonstreert de 

software die ze deze sprint heeft gerealiseerd. De stakeholders geven 

vervolgens feedback. Dit levert vaak waardevolle informatie op over de 

requirements en de prioriteiten van de stakeholders. 
 
 
 

Just enough requirements 
 

Dat is eenvoudig gezegd: 'precies genoeg requirements'. Maar wat is dat eigenlijk? Agilisten 

praten over just enough requirements om aan te geven dat er niet te veel requirements mogen 

worden uitgewerkt. Dit is in tegenstelling met het traditionele Requirements Engineering 

(waterval) waarin juist naar volledigheid van de requirements gestreefd wordt. 
 

Precies genoeg 

Precies genoeg requirements duidt zowel op het detailniveau van individuele requirements als op 

de omvang van de totale set aan requirements. 
 

Individuele requirements 
Met just enough individuele requirements bedoelen we dat de 'voorraad' requirements (requirements 

die liggen te wachten op implementatie) zo klein mogelijk moet zijn. Op ieder moment moeten de 

juiste requirements tot op het juiste detailniveau uitgewerkt zijn, zodat het softwareontwikkelproces 

soepel kan verlopen. In Scrum betekent dit bijvoorbeeld dat de product backlog genoeg informatie 

moet bevatten voor een efficiënte Sprint Planning Meeting. Meer informatie en meer detail dan 

nodig is, wordt bestempeld als waste. De tijd en energie die besteed wordt aan het opbouwen en 

onderhouden van de voorraad is verspilde tijd. De kans dat requirements wijzigen voordat het 

ontwikkelteam start met de implementatie ervan is immers behoorlijk groot. 

 
Totale set aan requirements 

Met just enough requirements in zijn totaliteit bedoelen we alleen die requirements die ook veel 

business waarde leveren. 

Een regelmatig aangehaald onderzoek van de 

Standish Group geeft aan dat gemiddeld 64% van de 

functionaliteit van een IT-systeem niet of nauwelijks 

gebruikt wordt. Dus meer dan de helft van de 

functionaliteit is overbodig. Een schokkende 

conclusie, nietwaar? 

 
Een belangrijke verklaring hiervoor is dat de 

watervalaanpak nauwelijks ruimte biedt voor 

voortschrijdend inzicht tijdens de ontwikkeling van 

het systeem. De business wordt tijdens de 

requirementsfase gedwongen om volledig te zijn.  

 

Een onmogelijke opgave voor de business met als gevolg dat alles wat in de toekomst misschien 

wenselijk zou kunnen zijn door de business stakeholders als requirements benoemd worden. Later 
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requirements toevoegen stuit immers op allerlei bezwaren (van de IT’ers) en in vrijwel ieder project 

moeten er gaandeweg het traject requirements afvallen. 

 

 

 

 
Agile daarentegen omarmt veranderingen en laat de business gaandeweg het project haar 

requirements bepalen. De focus ligt op toegevoegde waarde leveren aan de business en niet op het 

uitvoeren van vooraf gemaakte plannen (op basis van goedgekeurde requirements). Uit de figuur 

blijkt dat het overgrote deel van de toegevoegde waarde door een klein percentage van de 

systeemfunctionaliteit geleverd wordt. Hier is dus veel winst te halen, mits je de juiste requirements 

weet te identificeren. 

 

 
De juiste requirements 

 
 

Belangrijke voorwaarde voor het werken met just enough requirements is dat je de juiste 

requirements weet te identificeren. Hoe je dat doet beschrijf ik in deze paragraaf. Een iteratieve 

en incrementele opzet van het software ontwikkelproject is daarbij cruciaal. 

 
De juiste requirements vind je door: 

 
• Alleen aan de belangrijkste requirements te 

werken  

Dit begin met een productvisie. Wat willen we bereiken 

met het te ontwikkelen systeem? Wat is de doelgroep en 

waarbij moet het systeem hen ondersteunen? Benoem 

welke high level requirements absoluut noodzakelijk zijn 

om dat doel te halen. Werk alleen voor de 

allerbelangrijkste high level requirements uit welke 

medium level requirements daarvoor vereist zijn. Herhaal 

dit alleen voor de allerbelangrijkste medium level 

requirements op low level niveau. Het streven is immers 

niet om volledig te zijn, maar om de requirements voor de 

eerstvolgende iteratie(s) te identificeren. Dit zijn de voor de 

business stakeholders belangrijkste aanpassingen of 

uitbreidingen op de reeds opgeleverde software. 
 
 

• Zo veel mogelijk feedback te verzamelen 

Voor gebruikers is het veel eenvoudiger om feedback te geven op werkende software dan 

op een document met requirements. Communiceer daarom met business stakeholders aan 

de hand van reeds opgeleverde software ofwel incrementen. Vraag business stakeholders te 

reageren op de software die het ontwikkelteam aan het einde van de iteratie demonstreert. 

Richt een proeftuin in en nodig gebruikers uit om commentaar te geven op het systeem in 

wording. Neem incrementen zo vroeg mogelijk in productie (eventueel voor een beperkte 

groep gebruikers) en verzamel feedback. Gebruik de feedback bij het uitwerken van de 

requirements voor de volgende iteratie. 

 
Het uitwerken van requirements en het verzamelen van feedback 

mag niet beschouwd worden als twee volgtijdige of afzonderlijke 

activiteiten. Beide activiteiten vinden continu en gedurende de gehele 

looptijd van het project plaats. 
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Feedback leidt immers tot voortschrijdend inzicht 

over de behoeften van de business stakeholders. 

Die informatie dient direct meegenomen en 

verwerkt te worden in de requirements. De 

requirements voor de eerstvolgende iteratie zijn 

voor een groot deel gebaseerd op de reacties op 

de recent opgeleverde software. 

 
De juiste requirements identificeer je door feedback te vragen. 

Zo vind je de dingen die de business stakeholders het meeste missen in de 

tot nu toe opgeleverde software. 

 
 
 

SMART Requirements  
We weten het allemaal maar verzuimen in de praktijk regelmatig om onze requirements 'smart' te 
maken. Zijn jouw requirements altijd Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realiseerbaar en 

Tijdgebonden? Met name 'specifiek' en 'meetbaar' blijken lastig. Dit 
komt enerzijds omdat de benodigde informatie soms moeilijk te 
achterhalen is  (wanneer werkt een systeem snel en gemakkelijk?) en 
anderzijds omdat we niet gewend zijn om zorgvuldig te formuleren. 

 

Tips voor het SMART maken van requirements 

 

1. Formuleer vage woorden specifieker; 
2. Herformuleer dubbele ontkenningen; 
3. Splits meervoudige condities waarin zowel 'en' als 'of' voorkomt op; 
4. Vervang meervoudige condities met geneste 'als dan' door 

opsommingen van de condities; 
5. Herformuleer negatieve requirements; 

 
 
 

 

1. Formuleer vage woorden specifieker 

Woorden die ruimte geven voor een eigen invulling noemen we vaag. 
Voorbeelden van vage woorden: 
Behandelen, afhandelen, verwerken, koppelen 
Eventueel, misschien, soms, zelden, meestal, ongeveer, indien nodig 
Zoals, bijvoorbeeld, verschillende, meerdere, etc. 
In het algemeen, in principe, zoveel mogelijk, normaliter, bijna altijd 
 
De specificaties van de requirements moeten specifiek en eenduidig zijn. De aanwezigheid van vage 
woorden in de gedetailleerde specificaties is een teken dat niet alle informatie boven tafel is gehaald. 
Voorbeelden van vage requirements: 

 Het systeem moet de aanvraag koppelen aan de klant 

 Het systeem moet de ontvangen aanvraag verwerken 

 Deze requirements kunnen specifieker geformuleerd worden: 
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 Het systeem moet de aanvraag toevoegen aan het dossier van de klant 

 Het systeem moet op basis van de ontvangen aanvraag een nieuwe verzekering voor de klant 
aanmaken 

2. Herformuleer dubbele ontkenningen 

Een requirement met een dubbele ontkenning leest niet prettig en is vaak onduidelijk. Het is daarom 
de moeite waard om deze zinnen te herformuleren. 
Voorbeeld van een dubbele ontkenning: 
Het hotelovernachtingssysteem mag geen reservering toestaan voor een kamer die niet beschikbaar 
is 
Deze requirement kan beter vervangen worden door twee andere requirements: 

1. Het systeem moet verifiëren dat de kamer beschikbaar is voordat het de reservering 
bevestigt. 

2. Het systeem moet aangeven dat er geen kamer beschikbaar is (als dat uit de verificatie blijkt) 

3. Splits meervoudige conditie waarin zowel 'en' als 'of' voorkomt op 

Dit soort condities geeft vaak aanleiding tot interpretatieverschillen. Ze kunnen het beste opgesplitst 
worden in afzonderlijke requirements. 
Voorbeeld van een requirement met een meervoudige conditie: 
Het systeem moet de order aan een beoordelaar voorleggen als de klant een betalingsachterstand 
heeft en de order groter of gelijk is aan vijfhonderd euro of als de klant met acceptgiro wil betalen 
 
Deze requirement is op verschillende manieren te lezen: 
Het systeem moet de order aan een beoordelaar voorleggen als (de klant een betalingsachterstand 
heeft en de order groter of gelijk is aan vijfhonderd euro) OF (als de klant met acceptgiro wil betalen) 
Het systeem moet de order aan een beoordelaar voorleggen als (de klant een betalingsachterstand 
heeft) EN ( de order groter of gelijk is aan vijfhonderd euro of als de klant met acceptgiro wil betalen) 
 
Wel eenduidig zijn de volgende formuleringen: 
Het systeem moet de order aan een beoordelaar voorleggen als de klant een betalingsachterstand 
heeft en de order groter of gelijk is aan vijfhonderd euro. 
Het systeem moet de order aan een beoordelaar voorleggen als de klant met acceptgiro wil betalen 

4. Vervang meervoudige condities met geneste 'als dan' door opsommingen van de condities 

Een zin met daarin een 'als dan' binnen een andere 'als dan' is moeilijk leesbaar. De zin is beter 
leesbaar te maken door de geneste 'als dan' te vervangen door een opsomming van de condities. 
 
Voorbeeld van een requirement met een geneste 'als dan': 
Als een bepaald product wordt verkocht en de voorraad daalt onder het minimum bestelniveau, dan 
moet het systeem dat signaleren aan de inkoper als er geen vaste afspraken met de betreffende 
leveranciers bestaan 
 
De volgende formulering is duidelijker: 
Het systeem moet een signaal geven aan de inkoper als door de verkoop van een bepaald product 
het minimum bestelniveau wordt bereikt en als er bovendien geen vaste afspraken bestaan met de 
betreffende leverancier 

5. Herformuleer negatieve requirements 

Dit zijn requirements die aangeven wat het systeem niet mag doen of waaraan de gebruiker geen 
behoefte heeft. Om een negatief requirement te implementeren hoeft het systeem dus helemaal niets 
te doen. Een systeem dat alleen negatieve requirements hoeft te implementeren is snel gebouwd. Het 
zegt daarom meer als het requirement aangeeft onder welke voorwaarde het systeem wel een actie 
moet uitvoeren. 
 
Voorbeeld van een negatief requirement: 
De vacaturesite hoeft de ingevoerde gegevens niet te bewaren als de sollicitant op geen enkele 
vacature reageert 
 
Deze requirements kan beter positief geformuleerd worden: 
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De vacaturesite moet de ingevoerde gegevens opslaan als de sollicitant op één of meer vacatures 
reageert 

Overige tips: 

 Maak actieve zinnen. Het is dan expliciet wie de actie uitvoert.  

 Maak requirements atomair. Ze kunnen dan niet verder opgesplitst worden.  

 Zet het kernpunt aan het begin van de zin. De zin is dan duidelijker en makkelijker leesbaar.  

 Kwantificeer waar mogelijk. Dat maakt requirements meetbaar.  

 Gebruik geen homoniemen. Die leiden tot ambiguïteit.  
 

Andere voorbeelden van requirements die voor verbetering vatbaar zijn:  

1. Om een gebruiker toegang te geven zijn loginnaam en wachtwoord nodig. . 
2. Het systeem controleert bestellingen van nieuwe klanten.  
3. Het systeem ondersteunt de verkopers bij het managen van hun klantenbestand en het 

samenstellen van rapporten.  
4. Als de klant een kortingskaart heeft, jonger is dan 26 jaar en een internationaal retourticket 

koopt dat alleen in het weekend geldig is, moet het systeem 50 procent korting geven.  
5. Het kassasysteem geeft geen korting als de scanner geen valide kortingskaart detecteert.  
6. De klant wordt geïnformeerd wanneer de afgesproken leveringsdatum niet haalbaar blijkt.  
7. De binnendienstmedewerker koppelt het verstrekte productmonster aan de klant.  
8. De klant moet de software kunnen downloaden en eenvoudig zelf kunnen installeren. 

Hypotheekadviseurs moeten na een training met het nieuwe systeem probleemloos 
hypotheekoffertes kunnen maken. 
De noodprocedures moeten toegankelijk zijn voor zowel helpdeskmedewerkers als 
applicatiebeheerders. 
 
Deze requirements zijn niet allemaal fout maar ze zijn zeker voor verbetering vatbaar. 
Requirements moeten voor zowel gebruiker(vertegenwoordiger)s als ontwikkelaars en testers 
begrijpelijk, verifieerbaar en voor één uitleg vatbaar zijn.  
Op basis van bovenstaande regels zouden de requirements als volgt uitzien:  

 

1. Het systeem geeft gebruikers toegang op basis van hun loginnaam en wachtwoord (actief).  
2. Het systeem controleert bij bestellingen van nieuwe klanten of de klantgegevens volledig zijn 

ingevuld (vaag woord).  
3. Het systeem ondersteunt de verkopers bij het managen van hun klantenbestand en het 

systeem ondersteunt de verkopers bij het samenstellen van rapporten (atomair).  
4. Het systeem moet 50 procent korting geven als de klant een kortingskaart heeft, jonger is dan 

26 jaar en een internationaal retourticket koopt dat alleen in het weekend geldig is (kernpunt 
vooraan).  

5. Het kassasysteem geeft 10 procent korting als de scanner een valide kortingskaart detecteert 
(positief).  

6. Het systeem moet de klant per email informeren wanneer de afgesproken leveringsdatum niet 
haalbaar blijkt (actief).  

7. De binnendienstmedewerker legt de verstrekking van het productmonster vast in het 
klantdossier (vaag woord).  

8. De klant moet de software kunnen downloaden en daarna in hooguit drie klikken kunnen 
installeren (kwantificeren).  

9. 90 procent van de hypotheekadviseurs moeten de standaard hypotheekoffertes na een één-
daagse training probleemloos kunnen maken (kwantificeren).  

10. De noodprocedures moeten begrijpelijk zijn voor zowel helpdeskmedewerkers als 
applicatiebeheerders of zowel helpdeskmedewerkers als applicatiebeheerders moeten 
toegang hebben tot de noodprocedures (homoniem). 
 

mailto:rvkerkwijk@inforza.nl
http://www.inforza.nl/?utm_source=download&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=requirements&utm_content=header


 

 
 

Informatie: Rob van Kerkwijk +31 6 48 45 7817 E: rvkerkwijk@inforza.nl 
 

12 

DEEP 

Vrijwel ieder agile project maakt gebruik van een product backlog. In de Scrum Guide is de product 
backlog omschreven als: "Een lijst met alle features, functies, technologie, verbeteringen en bug-fixes 
die samen de veranderingen beschrijven die aan het product zullen worden gedaan in toekomstige 
releases". De items op de product backlog worden meestal weergegeven als user stories. 

 

Een product backlog is niet hetzelfde als een traditionele lijst met SMART requirements. De 
belangrijkste kenmerken van een goede product backlog heeft Mike Cohn samengevat in het 
acroniem DEEP.  

 

 Detailed appropriately 

 Estimated 

 Emergent 

 Prioritized 

Detailed appropriately 

De items op de product backlog hebben het juiste detailniveau. 

De user stories die in de komende sprint geïmplementeerd worden, zijn klein 
en de user stories die voorlopig nog niet aan de beurt zijn, zijn veel groter. 
Het is onverstandig om allemaal gedetailleerde user stories op de product 
backlog te zetten. Dat is lastig te managen, is onoverzichtelijk, leidt tot veel 
rework en het inschatten en prioriteren van al die kleine user stories kost veel 
tijd. Kortom te veel details op de product backlog is verspilling van tijd en 

energie (waste). 

Het advies is dan ook: Add details at the last responsible moment. 

Estimated 
Voor ieder item op de product backlog is de omvang ingeschat. 
Het gaat om een relatieve schatting; niet om de tijd die nodig is om een user story te implementeren. 
Het team maakt een Sizing van de user stories.  

De schattingen zijn belangrijk omdat de product backlog onder andere dient als planningstool. In de 
product backlog is namelijk eenvoudig aan te geven welke user stories in een sprint en in een release 
meegenomen kunnen worden. 

Emergent 
De product backlog evalueert. 
De product backlog is dynamisch in de zin dat deze voortdurend verandert om te kunnen 
weerspiegelen wat er nodig is om het product waardevol, concurrerend en beter te maken. De product 
backlog is daarom nooit af. De product owner en het team passen de user stories, de prioriteiten en 
de schattingen voortdurend aan aan de laatste inzichten. Die inzichten veranderen doordat je steeds 
meer te weten komt over het product, de gebruikers, de omgeving en de technologie en doordat de 
mening en behoeften van de stakeholders aan voortschrijdend inzicht onderhevig zijn. 

Prioritized 
De items op de product backlog staan in volgorde van prioriteit. 
De user story met de hoogste prioriteit staat bovenaan en wordt als eerste 
geïmplementeerd. De product owner kent de prioriteiten toe, maar laat zich 
adviseren door stakeholders uit de business en door het team. Aspecten die 
meespelen bij het prioriteren van de user stories zijn: minimum marketable 
features, business value, risico's en afhankelijkheden. 
Prioritering is essentieel voor het leveren van zo veel mogelijk business value. 
De product owner is verantwoordelijk voor het maximeren van de Return on 
Investment (ROI). 
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Veel gebruikte requirementsprocessen 

In de praktijk en in de literatuur kom je allerlei requirementsprocessen tegen. Veel organisaties zijn op 

zoek naar een eenduidige aanpak omdat iedere medewerker en ieder project nu zijn eigen werkwijze 

kiest. Een standaard requirementsproces geeft dan houvast. Zolang je zo’n stappenplan niet rigide 

toepast en fijnslijpt op de specifieke situatie, werkt dat kwaliteits- en efficiency verhogend. 

Requirements Development (zie figuur) is immers meer dan simpelweg een lijst met requirements 

opstellen. Je begint met het scherp krijgen van het probleem en de doelen, en eindigt met het in kaart 

brengen van de details van de gewenste situatie. Hiervoor zijn zowel elicitatie, analyse, specificatie als 

validatie nodig. 

 

 

Hieronder staan vijf requirementsprocessen die regelmatig worden toegepast. Ze kunnen allemaal 

in waterval, iteratieve en agile omgevingen toegepast worden, maar die dimensie laten we hier buiten 

beschouwing. 

JBF of gezond verstand 

Een eenduidige aanpak ontbreekt. Je voert je werk als requirementsanalist naar eigen inzicht uit en 

stemt dat binnen het project af. Je persoonlijke ervaring en voorkeuren spelen hierbij een grote rol. 

Binnen de organisatie zijn vaak grote verschillen en het wiel wordt soms opnieuw uitgevonden. 

Elicitatie, analyse, specificatie, validatie 

Hoewel deze vier activiteiten oorspronkelijk werden aangeduid als de subdisciplines van 

Requirements Development (Abran & Moore) hanteren veel requirementsanalisten ze als stappen in 

het requirementsproces en voeren die stappen dan ‘iteratief’ uit. 

 

 

Het Volere requirementsproces 

Dit proces is hoofdzakelijk gericht op innovaties. Het is vooral bekend door het veel gelezen boek 

Mastering the Requirements Process van Suzanne en James Robertson. Het Volere proces bestaat 

uit zeven stappen die in het boek uitvoerig staan beschreven. 
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RUP requirementsworkflow 

In het softwareontwikkelproces Rational Unified Process is Requirements Engineering één van de 

disciplines. In de requirementsworkflow zijn de activiteiten en de relaties daartussen grafisch 

weergegeven. Uitleg over deze workflow vind je in het boek Managing Software Requirements van 

Dean Leffingwell en Don Widrig. 
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Generiek requirementsproces 

In dit proces zijn de hiervoor genoemde requirementsprocessen samengebracht. Het proces staat 

uitgebreid beschreven in Handboek Requirements - Brug tussen business en ICT.  

 

 

De figuur rechts laat zien dat de sub disciplines van Requirements 

Development (elicitatie, analyse, specificatie en validatie) in iedere processtap van belang zijn. Je 

moet de kennis en vaardigheden van al deze subdisciplines bezitten en door elkaar kunnen 

toepassen. Je kunt bijvoorbeeld tegenstrijdigheden tegenkomen tijdens het specificeren van de 

requirements of er kunnen nieuwe vragen voor de stakeholders rijzen. Je gaat dan opnieuw 

analyseren of eliciteren. 

Tien belangrijke principes voor succesvolle requirements 
1. Begrijp kritische doelstellingen op hoogste niveau;  
2. Kijk naar de levering van waarde: systeemdenken, niet alleen software; 
3. Definieer een "requirement” als een 'stakeholder-gewaardeerde eind status'; 
4. Verplaats je in de stakeholders: niet alleen gebruikers en klanten!; 
5. Kwantificeer eisen als basis voor de software engineering; 
6. Vermeng geen doelen en middelen; 
7. Focus op de vereiste systeem-kwaliteit! Niet uitsluitend de functionaliteit; 
8. Zorg dat er 'rijke specificatie " is: requirement specificaties hebben meer informatie nodig dan de 
requirement zelf!; 
9. Voer specificatie kwaliteitscontrole uit (SQC); 
10. Erken dat de eisen veranderen: gebruik feedback en update de requirements indien noodzakelijk. 
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