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Kwaliteitsimpuls 
voor uw 
requirements

Een grote speler op de elektriciteitsmarkt wilde een stabiele 
energieleverantie waarborgen. Via Requirements Inspection 
heeft Sogeti ervoor gezorgd dat deze klant de gebruikte 
termen en de configuratie goed heeft vastgelegd. Verder 
heeft de klant het reviewproces aangepast en een Quality 
Assurance-rol ingevoerd. De kwaliteit van de requirements 
en de dienstverlening is hierdoor sterk verbeterd.

Veel IT-projecten overschrijden de deadline en het budget. 
In 26 procent van de gevallen (bron: Gartner) is dat terug te 
voeren op gebrekkige requirements. U kunt uitloop en bud-
getoverschrijdingen voorkomen met Sogeti’s Requirements 
Inspection.

Requirements Inspection
Met onze dienst Requirements Inspection beoordelen wij de 
kwaliteit van uw requirements. Dit doen we onafhankelijk, aan 
de hand van een vooraf vastgestelde meetlat.

Een Requirements Inspection kent de volgende stappen:
1. Afstemmen van de opdracht
We bepalen samen met u de onderzoeksvragen en de scope 
van de Requirements Inspection. Daarnaast geeft u aan met 
welke diepgang u de inspection uitgevoerd wilt zien. Een 
goede overeenstemming over de diepgang is cruciaal voor 
een goede inspectie. Afhankelijk van de onderzoeksvraag 
stellen we samen met u vast welke stakeholders wij bij de 
inspection betrekken.

Er zijn tal van checklists om de kwaliteit van requirements te 
controleren. Dit lijkt een adequaat middel, maar de praktijk 
leert dat het onmogelijk is om alle vragen uit de checklists 
voor elk requirement te beantwoorden. Dit resulteert in een 
incomplete set requirements, die kunnen conflicteren of niet 
expliciet genoeg zijn. Daarnaast geven checklists u meestal 
geen antwoord op de volgende vragen:
•  Geven de requirements voldoende en helder de  

behoeften van de stakeholders weer? Is bijvoorbeeld  
de ondersteuning van de gebruikers bij de uitvoering  
van hun werkzaamheden volledig beschreven?

•  Dragen alle requirements bij aan de gestelde 
businessdoelen? 

•  Geven de requirements voldoende en helder genoeg 
weer waar de IT-oplossing aan dient te voldoen?

•  Vormen de requirements een voldoende basis voor 
acceptatietesten?

•  Is het mogelijk om vanuit de requirementsset te voorzien in 
de specifieke informatiebehoefte van de verschillende be-
trokkenen (stakeholders, projectleiders, lijnmanagement)?

•  Zijn de requirements eenvoudig te beheren? Kan bijvoor-
beeld de impact van een wijziging gemakkelijk worden 
bepaald?

Met de Requirements Inspection van Sogeti krijgt uw wél 
antwoord op deze vragen.

2. Vaststellen van een ‘meetlat’
In deze stap concretiseren wij de onderzoeksvragen naar 
toetsingscriteria. Deze toetsingscriteria zijn gebaseerd op de 
uitgangspunten van onze requirementsaanpak Requirements 
Lifecycle Management (zie kader). We gebruiken toet-
singscriteria die zorgen voor volledigheid, consistentie, 
herbruikbaarheid en een goed beheer van uw requirements.

3. Verzamelen van requirements
We verzamelen alle requirements en relevante documen-
tatie die binnen de scope van de Requirements Inspection 
vallen.

4. Uitvoeren van de inspectie
Gebaseerd op de onderzoeksvragen en diepgang hanteren 
we passende technieken om de kwaliteit van uw require-
ments te bepalen. 

5. Rapportage
In de rapportage geven wij u op basis van de bevindingen 
een antwoord op de onderzoeksvragen. Ook doen we aan-
bevelingen voor het structureel verbeteren van de kwaliteit 
van de requirements.



Requirements Lifecycle Management 
Om de kwaliteit van requirements te verhogen heeft Sogeti 
Requirements Lifecycle Management (RLcM) ontwikkeld. 
Deze methode is gebaseerd op onderzoek en onze best 
practices. RLcM is gericht op het verkrijgen en onderhouden 
van heldere, volledige en actueel blijvende requirements.

Om grip te krijgen op kwaliteit van de requirements, brengt 
RLcM structuur aan in requirements en kent het een pro-
cesmatige aanpak. RLcM ondersteunt alle activiteiten die 
gedurende de lifecycle van een requirement van belang 
zijn. RLcM integreren wij in de door u gehanteerde systeem-
ontwikkeling- en beheermethoden. Daardoor draagt RLcM 
bij aan grip op grote en kleine veranderingen. RLcM biedt 
hulpmiddelen voor de inrichting van de requirements- 
discipline in een organisatie. 

Voordelen Requirements Inspection
Een Requirements Inspection levert waardevolle inzichten 
op voor zowel demand- als supplypartijen. Ook onafhanke-
lijke partijen die op kwaliteit toezien kunnen er hun voordeel 
mee doen.
Een Requirements Inspection geeft u onder andere 
antwoord op de vraag of de huidige requirementsset 
voldoende basis biedt voor de realisatie en/of test van 
een systeem. Inzicht in de kwaliteit van een require-
mentsset ondersteunt u bij het nemen van uw besluiten. 
De aanbevelingen helpen u bij het doorvoeren van 
verbetermaatregelen. 

De kracht van Sogeti
Sogeti is thoughtleader op het gebied van requirements. Als 
geen ander kunnen wij uw requirements beoordelen. Verder 
bieden wij een breed scala aan requirementsgerelateerde 
diensten en opleidingen. Hiermee kunnen we in al uw be-
hoeftes rondom requirements voorzien.

Meer weten?
Wilt u snel inzicht in de kwaliteit van uw requirements?  
Ook uw organisatie helpen we graag vooruit. 
Wilt u meer weten? Neemt u dan contact op met uw  
relatiemanager of mail naar info_RLcM@sogeti.nl.

Sogeti Nederland B.V.
Sogeti is een multi-IT specialist actief in applicatiebeheer, 
management van infrastructuren en (High-Tech) engineering. De 
oplossingen van Sogeti voor mobile, security, de cloud en business 
intelligence dragen bij aan het realiseren van de strategische 
doelstellingen van haar klanten in de grootzakelijke markt. Op het 
gebied van softwaretesten is Sogeti marktleider, zowel wereldwijd 
als in Nederland. Passie voor het vakmanschap zit in de genen van 
de 3000 Sogetisten werkzaam (dicht)bij de klant. Sogeti Nederland 
B.V. maakt deel uit van de wereldwijde Sogeti-groep met zo’n 20.000 
IT-professionals in vijftien landen met meer dan honderd vestigingen in 
Europa, de VS en India.  
Meer informatie is beschikbaar op www.sogeti.nl
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