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Een onderbelichte succesfactor bij het uitvoeren van 
veranderingsprocessen is requirements management. 
In onze visie zijn het juist de activiteiten gericht op het 
verzamelen, opstellen, afstemmen en goedkeuren van 
de requirements (eisen en wensen) die een cruciale 
rol vervullen in het veranderingsproces. Met een goed 
requirements managementproces neemt de kans op 
het opleveren van een resultaat dat voldoet aan de 
eisen en verwachtingen van de business aanzienlijk 
toe, en daarmee ook de kans op het goed managen van 
de verandering, alsmede het op tijd en binnen budget 
realiseren van de verandering.

Een goed ingericht requirements managementproces 
vormt de kern van elke succesvolle verandering. Dit 
proces moet vanaf de start van het veranderingstraject 
zijn ingericht, binnen alle fasen en activiteiten. Hierdoor 
worden allen die bij de verandering betrokken zijn vanuit 
de business en ICT, maar ook sponsoren en leveranciers 
(outsourcing), geraakt.

Requirements management is een belangrijk 
hulpmiddel bij het ondersteunen van bedrijven om 
hun informatievoorziening te optimaliseren. Het 

RequiRements management

Hoe Houdt 
u grip op 
verandering?
Organisaties worden doorlopend geconfronteerd met verandering op allerlei gebieden. 
Dat varieert van externe veranderingen in de markt, concurrentie, wet- en regelgeving 
tot interne veranderingen als gevolg van fusies, reorganisaties, productinnovatie en 
outsourcing van bedrijfsonderdelen of bedrijfsprocessen. Hoe houdt u grip op deze 
veranderingen? Als u de regie kunt behouden over deze veranderingsprocessen dan 
verhoogt u uw kansen op succes.
tekst: Hans van agten en mark Balogh de galantha | beeld: shutterstock

Hans van Agten
Hans van Agten is Managementconsultant en is 
gespecialiseerd op het gebied van bancaire producten 
en diensten.

Mark Balogh de Galantha 
Mark Balogh de Galantha is Manager Commercie en 
Marketing. Beide heren maken deel uit van het manage-
ment team van Accedis.



59
2010

augustus/september

Operational Excellence en Sourcing

goed uitvoeren van requirements management biedt 
organisaties daarmee de mogelijkheid om beter te 
presteren en betere resultaten te behalen.

Requirements management is niet nieuw. Het wordt 
al jaren bij ICT-organisaties gebruikt om verandering 
te beheersen door de eisen en wensen van de business 
in kaart te brengen. Requirements management is een 
continu proces dat uit drie stappen bestaat:

1.  Requirements verzamelen, analyseren, 
specificeren en definiëren;

2. Requirements prioriteren en valideren;
3. Requirements wijzigingen beheren.

Het verzamelen van requirements is een iteratief 
proces, waarbij de requirements steeds duidelijker en 
gedetailleerder in kaart worden gebracht. De requirements 
moeten elkaar uitsluiten, aanvullen en gezamenlijk 
dekkend zijn. Om te borgen dat de requirements volledig 
dekkend zijn, worden de volgende drie niveaus van 
requirements onderkend:

1.  Business requirements: dit zijn eisen en wensen 
die beantwoorden aan de waarom-vraag;

2.  User requirements: dit zijn eisen en wensen die 
beantwoorden aan de wat-vraag;

3.  Process- en systemrequirements: dit zijn eisen en 
wensen die beantwoorden aan de hoe-vraag.

Daarnaast kan op ieder niveau het onderscheid 
worden gemaakt tussen functional en non-functional 
requirements. Waarbij geldt dat het met name de 
non-functional requirements zijn die op het niveau van 
business requirements het onderscheidend vermogen voor 
de buisiness duidelijk maken. Denk bij non-functional 
requirements aan aspecten zoals de kwaliteit van een 
geboden dienst of de doorlooptijd van de verwerking door 
een sourcingspartner.

In de loop van de tijd is requirements management 
als instrument doorontwikkeld. Desondanks constateren 
we dat de inzet van requirements management in veel 
gevallen nog steeds niet leidt tot significante verbeteringen 
in de uitvoering van veranderingsprocessen. Projecten 
lopen nog steeds uit, budgetten worden overschreden en 
de kwaliteit van de geleverde producten voldoet niet altijd 
aan de verwachting van de business.

Als de aanpak om meer grip te krijgen op verande-
ringsprocessen al lang bestaat, waarom lukt het dan toch 
vaak niet? 

De oorzaak hiervan ligt in de tegenstelling tussen de 
schijnbare eenvoud van het concept van requirements 
management en de uitvoering in de praktijk, die alles 
behalve eenvoudig is. Dan blijkt het plotseling een lastig 
en complex werkgebied te zijn.

Organisaties blijken moeite te hebben met het scheiden 
van de waarom, wat en hoe vraag. Met de beste intenties 
nemen functionarissen besluiten voor elkaar en het is niet 
ongewoon dat hele bedrijfsonderdelen zich bemoeien met 
zaken die buiten hun verantwoordingsgebied liggen. Een 
voorbeeld hiervan is de procesadviseur die vanuit zijn 
betrokkenheid besluit waarom een bepaald businessproces 
moet veranderen, maar het is de businessunitmanager die 
proceseigenaar is en dat besluit zou moeten nemen. Zo 
zien we ook vaak dat hele ICT-afdelingen bepalen welke 
ondersteuning de business mag genieten, terwijl het toch 
echt de business (gebruiker) is die bepaalt wat hij nodig 
heeft. Waarna ICT vervolgens moet bepalen hoe dat wordt 
gerealiseerd.
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Een andere oorzaak voor het gebrek aan grip op 
veranderingsprocessen is het ontbreken van het besef 
bij het management, dat zij naast de business inbreng 
bij het verzamelen, opstellen, afstemmen en goedkeuren 
van eisen en wensen ook de verantwoordelijkheid moet 
nemen voor de regie en coördinatie ervan. Wanneer het 
management de regie ervan laat liggen, geeft het daarmee 
de controle van het requirements managementproces uit 
handen en krijgt het uiteindelijk niet de gewenste grip 
op verandering. Dit zien we vaak bij het outsourcen van 
een bedrijfsproces, met als gevolg het niet behalen van de 
gewenste kwaliteitsverbeteringen en kostenreducties.

Ook onderschatten organisaties vaak het belang van de 
eisen die gesteld moeten worden aan de functionarissen 
die het requirements managementproces uitvoeren. De 
persoonlijke vaardigheden van deze functionarissen zijn 
bepalend voor de kwaliteit van de requirements en de 
uitvoering van het proces. Belangrijke vaardigheden zijn 
het analytisch vermogen, het goed kunnen plannen en 
coördineren, het goed kunnen interviewen en ten slotte 
het zodanig kunnen formuleren, dat een requirement 
alleen op de juiste wijze geïnterpreteerd kan worden. 

Gelukkig zijn er wel degelijk middelen om deze 
valkuilen te vermijden. Met een goede inrichting van 
requirements management wordt de organisatie in 
staat gesteld om de behoefte aan oplossingen scherp te 
definiëren, om realistische business cases vast te stellen, 
goede budgetten af te geven en haalbare planningen 
op te stellen. Met andere woorden om veranderingen 
en risico’s te beheersen. Meer controle leidt tot bewuste 
besluitvorming over veranderingen en het toekennen van 
budgetten.

Het is daarbij belangrijk dat organisaties een heldere 
scheiding aanbrengen tussen de eerder geschetste waarom, 
wat en hoe vraag. Het management van de business 
moet zich realiseren dat het verantwoordelijk is voor de 
waarom-vraag. De gebruiker moet dat op zijn beurt voor 
de wat-vraag en de ondersteunende afdeling (proces of 
ICT) voor de hoe-vraag. De sleutel is dat ieder de juiste 
verantwoordelijkheid neemt en vervolgens elkaar daarin 
de ruimte geeft.

De volgende succesfactor is het simpele feit dat het 
management van een organisatie zich realiseert dat het 
naast business inbreng bij eisen en wensen ook de regie en 
coördinatie op zich moet nemen. Wanneer de top van een 
organisatie of organisatiedeel de verantwoording neemt 
voor requirements management, dan geeft zij hiermee 
een duidelijk signaal af aan de organisatie dat belang 
wordt gehecht aan requirements management. Hierdoor 
wordt het requirements managementproces een krachtig 
hulpmiddel in het grip houden op verandering.

Ten slotte zijn voor het vervullen van de verschillende 
rollen binnen requirements management persoonlijke 
eigenschappen zoals communicatieve- en analytische 
vaardigheden van doorslaggevend belang. Wanneer 
hiermee bij het selecteren van functionarissen 
voldoende rekening wordt gehouden, zet de organisatie 
het fundament neer voor een sterk requirements 
managementproces.

Wij zijn ervan overtuigd dat het requirements manage-
mentproces het beste kan worden uitgevoerd onder de 
regie van de business. Bij allen die betrokkenen zijn bij dit 
proces moet voldoende kennis van de business aanwezig 
zijn, omdat de eisen en wensen hier hun oorsprong 
vinden. Vervolgens is het van belang om de requirements 
op heldere wijze te communiceren binnen de business, 
met ICT en binnen ICT. 

De belangrijkste valkuilen zijn op deze wijze afgedekt 
en daarmee blijkt dat een lastig vakgebied zeer goed 
uit te voeren is. Nog belangrijker is het effect van een 
goede uitvoering. Het biedt de organisatie in beginsel een 
goede beheersing op verandering en bij perfectionering 
ervan, een zodanige controle op de kwaliteit, kosten en 
time-to-market dat het tot een concurrentievoordeel 
leidt.   «


