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2 In de redactie van het magazine Informatie &
Architectuur zitten vertegenwoordigers van alle
georganiseerde verenigingen: GIA, SCIA, NGI
werkgroep Architectuur en NAF. Tegelijkertijd is
het een onafhankelijk magazine dat alle invalshoeken van het vakgebied zal belichten.
4 Waarom wordt in het ene geval voor UML
gekozen, in een andere situatie voor Testbed, en
in weer een andere voor een informele illustratie
middels een powerpoint presentatie? Meestal
worden de onderliggende keuzes voor een
beschrijvingstaal onbewust gemaakt. Deze keuzen
kunnen een stuk explicieter gemaakt worden.
7 Het lijkt of ketenintegratie alleen maar voordelen
biedt. Namelijk het verlagen van operationele- en
beheerskosten in combinatie met het verbeteren
van de dienstverlening. Maar is dat ook zo? Kent
ketenintegratie geen nadelen? Columnist Gert
van der Ziel licht toe.
8 Bij het inrichten van het werken onder architectuur komen drie valkuilen veelvuldig voor:
architectuur is moeilijk uit te leggen, teveel tegelijk
willen en architectuur landt niet in de organisatie.
Het is allemaal te vermijden door het inrichten
van de architectuurfunctie aan te pakken volgens
een vooraf opgestelde veranderstrategie.
11 De informatie-architect heeft een belangrijke
inbreng bij het inrichten van een Shared Service
Center. En ook in de fase waarin mogelijkheden
van een Shared Service Center worden verkend,
dient de informatie-architect een bijdrage te
leveren. In deze fase hebben het bestuur en top
management de grootste behoefte aan inzicht
in hun bedrijfsprocessen en informatievoorziening.
14 De rol van de informatie-architect op dit moment
is zwaar onderbelicht. De meeste architecten in
de informatievoorziening zijn bezig met ict en de
inzet daarvan. Organisaties moeten een architect
aan de vraagkant hebben om weer volle invloed
te krijgen over wat binnen de eigen organisatie
gebeurt. Dat moeten dus onafhankelijke informatie
architecten zijn. .
18 In 1999 is binnen Albert Heijn het Pallas-project
van start gegaan met als doel alle gegevens uit
alle bedrijfsprocessen bij elkaar te brengen in
een enterprise datawarehouse. Lidwine van As,
ict-consultant bij Grey Matter en Wouter van
Aerle, Business Analist vertellen over dit project
en de architectuur die er aan ten grondslag ligt.
22 Volgens Pat Helland, Software Architect bij
Microsoft Corporation ontwikkelt de ict zich
op een vergelijkbare wijze als de industrie,
(detail)handel en de steden in de Amerikaanse
maatschappij in de afgelopen twee eeuwen. Wat
kunnen we van de geschiedenis van de Amerikaanse
ontwikkeling leren, waar staan we op dit moment
in de ict en wat staat ons nog te wachten?
25 Van ict-architecten werd al een heleboel verwacht, maar recent is daar de vraag nog bijgekomen
in hoeverre de architecten ook een taak hebben
op het gebied van organisatieverandering. Welke
veranderingscompetenties moet de architect
hebben? In hoeverre moeten zij zich verandercompetenties eigen willen maken?
29 Echte innovatie gaat over organisatiegrenzen
heen. Het ontbreken van een aanpak om een visie
op de betrokken ict in relatie tot de betrokken
bedrijfsprocessen éénduidig vast te leggen,
maakt van deze exercitie echter een zware
taak. Organisaties zouden geholpen zijn met
een taal om ieders individuele vraagstukken uit
te drukken en waar nodig deze met elkaar in
relatie te brengen. Archimate kan deze taal zijn.
Colofon en hoofdredactioneel
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Erik Proper

Erik Proper is professor aan de
Radboud Universtiteit te Nijmegen.
Nadat hij in mei 1990 zijn doctoraalstudie had voltooid en in april 1994
was gepromoveerd, is hij senior
onderzoeker geweest bij The
Computer Science Department of
the University of Queensland in
Brisbane, Australië. In 1995 werd
Erik professor aan de School of
Information Systems from the Queensland University of
Technology, Brisbane. Gedurende 1997 tot 2001 werkte hij
bij Origin o.a. als research consultant and principal scientist.
In June 2001 keerde hij terug naar de universiteit in Nijmegen.
Sinds september 2002 bekleedt Erik de leerstoel ‘Information
Systems Science’

Olivier van Oort

Olivier van Oort werkte na zijn
studie Bedrijfseconomie (UvA) 7
jaar bij Fokker en 7 jaar bij de EOE
Optiebeurs in functies als informatieanalist tot manager systeemontwikkeling. Sinds 1997 werkt hij
als zelfstandig interim-manager,
ICT-Projectmanager en Informatie
Architect bij grote bedrijven en in
het MKB. Naast zijn werk is hij
voorzitter van de NGI afdeling Zelfstandige IT’ers, bestuurslid SCIA en voorzitter van de commissie Eigen Marktpositie
van PZO.

Piet de Kam

Piet de Kam is lid geweest van de
Directieraad Belastingdienst. Binnen
het Ministerie van Financiën en de
Belastingdienst vervulde hij een aantal
management en directiefuncties,
waaronder directeur Organisatie
van de Belastingdienst, directeur
Planning, Financiën en Control en
directeur van het Belastingdienst/
Automatiseringscentrum. Hij is
thans als adviseur verbonden aan Het Expertise Centrum,
een consultancybureau voor ICT en bestuur in de publieke
sector. Hij is lid van de Raad van Advies van IMN, lid van de
Raad van Toezicht van de Stichting Gezondheidscentra
Zoetermeer, lid van de Raad van Toezicht en bestuurlid van
Qanu(Qality assurance netherlands universities).

Wouter Paul Trienekens

Hij is Principal Consultant Enterprise
IT Architecture bij LogicaCMG en
is European Certiﬁed Senior IT
Business Architect. Hij is oprichter
van het Research Centrum voor
Enterprise Architecture en is een van
de grondleggers van LogicaCMG’s
architectuur aanpak. Heeft ruim
18 jaar consultancy ervaring in IT
Infrastructuur, Network & Systems
Management, Systeem Architectuur, IT Management en
Project en Programma Management. De laatste 8 jaar ligt
zijn focus op Informatie Architectuur en de alignment van
Business en IT. Hij is voorzitter van de beroepsvereniging,
het Genootschap voor Informatie Architecten (www.gia.nl).

Frank Baldinger

Frank Baldinger studeerde
Technische Natuurkunde aan de
Technische Universiteit Delft en
begon zijn loopbaan bij Siemens
AG in München. Hij was Technisch
Directeur bij een systeemhuis in
Nederland en sinds 1988 werkzaam
bij de ING Groep. Frank heeft
ervaring opgedaan als Hoofd
systeemontwikkeling voor het
Elektronisch Betalingsverkeer voor de ING Bank en Postbank
en als Hoofd Architectuur en Software Process Improvement
bij de Postbank. Sinds 2000 werkt hij bij de Corporate IT
staf voor ING wereldwijd met als aandachtsgebied ITArchitectuur. Hij ontwikkelde het architectuur-beleid, de
standaards en richtlijnen voor de ING Onderdelen wereldwijd.

Marc Lankhorst

Hij is sinds 1996 verbonden aan
het Telematica Instituut als onderzoeker en projectmanager op het
gebied van architectuur. Marc is
betrokken in diverse onderzoeksprojecten op het gebied van
modellering en architectuur, onder
meer in bedrijfsprocesmanagement,
middleware, services voor mobiele
netwerken, e-business en enterprisearchitectuur. Verder is hij manager van de groep application
engineers van het Instituut en projectmanager van ArchiMate.
Ook geeft hij onderwijs over architectuur aan de Universiteit
Twente en Delft TopTech, het postdoctorale opleidingsinstituut
van de Technische Universiteit Delft. Marc Lankhorst heeft
Informatica gestudeerd aan de Universiteit Twente en is

Martin van den Berg

Martin van den Berg is al vele jaren
werkzaam op het gebied van
enterprise-architectuur en werkt
als principal consultant bij Sogeti
Nederland B.V. Hij coacht (met
anderen) organisaties bij het
professionaliseren van de architectuurfunctie. Daarnaast verzorgt hij regelmatig workshops en opleidingen,
zowel in-house voor bedrijven als
voor hogescholen en universiteiten. Martin is voorzitter van
de werkgroep architectuur van het NGI. Martin heeft met
Marlies van Steenberg twee boeken geschreven met betrekking
tot het werken onder architectuur: DYA, snelheid en samenhang in business- en ICT architectuur en DYA, stap voor
stap naar professionele enterprise architectuur.

Etienne Schoenmakers

Etienne is directeur van ESO
Management Partners bv en Eso
Executives bv. Daarvoor was hij
onder meer management consultant
bij Nolan, Nortan & Company,
consultant bij Brainforce en beleidsmedewerker bij het (toenmalige)
ministerie van WVC. Hij is cum
laude afgestudeerd (bestuurskunde) aan de Katholieke Universiteit
Nijmegen. Hij is betrokken bij projecten voor organisatiedoorlichting, strategieformulering, rendementanalyses, informatieplanning en transformatie-management. Etienne heeft
twee boeken geschreven op zijn vakgebied en is onder meer
vice-voorzitter van de Orde van organisatiedeskundigen en
-adviseurs en lid Progammaraad IBO Permanent.

Cok de Zwart

Cok de Zwart studeerde geschiedenis,
communicatiewetenschappen en
bestuurskunde. Vanaf 1980 is hij
afwisselend in de Public Relations
en in de journalistiek werkzaam
geweest. Hij was onder meer woordvoerder van Rabobank Nederland
en communicatiemanager van
zowel Siemens Data als Nixdorf
Computers. Ook is hij adjunct
hoofdredacteur geweest van Computerworld in Nederland.
In 1990 heeft hij zich gevestigd als freelance publicist. Hij is
hoofdredacteur van ICTzorg. Met Leo Klaver heeft hij
Uitgeverij TIEM opgestart waar naast Informatie&Architectuur
bladen als TIEM wordt uitgegeven.

redactioneel

REDACTIE

Geachte lezer,
colofon
Per maand verschijnen er in Nederland zo’n 5.000 titels. Een overstelpend aanbod.
Voor elke doelgroep zijn er dikwijls meerdere magazines om uit te kiezen Voor architecten in de informatievoorziening was er evenwel nog geen tijdschrift. Nu dus wel:
Informatie&Architectuur. In het colofon hiernaast staat keurig omschreven wat binnen dit het vakgebied valt: een consistent geheel van principes, methoden en modellen voor het ontwerpen en realiseren van bedrijfsprocessen, informatievoorziening,
technische infrastructuur en organisatorische inrichting. Precies dat vakgebied wil dit
magazine ondersteunen met leesbare artikelen en – zoals dat zo fraai heet – prikkelende interviews en columns die stof tot nadenken geven.
Het blad komt uit op een moment dat er een groeiende behoefte is aan architecten in
de informatievoorziening. Bedrijven en organisaties zien zich geconfronteerd met een
toenemende stroom aan gegevens die ze tot informatie moeten zien om te bouwen.
De uitdaging is groot. Alleen organisaties met een gedegen informatie-architectuur
met alle daarbij behorende ict-middelen zal het lukken zich een sterke concurrerende
positie te verwerven. Dat vraagt om de inzet van architecten (of medewerkers die
onder een andere naam dezelfde functie uitoefenen) die in staat zijn om ict en business op één lijn te krijgen. Informatie&Architectuur komt dus precies op tijd.
Genoemd werkgebied is nog jong en nog lang niet uitgekristalliseerd. Dat moge blijken uit de vele partijen, verenigingen en belangenbehartigers die op dit terrein actief
zijn. We zijn verheugd dat al deze groeperingen inhoudelijk en redactioneel hun
samenwerking aan dit magazine verlenen: SCIA, NGI werkgroep architecten, IFO,
GIA en NAF. Daarmee is Informatie&Architectuur een platform dat boven de partijen
staat en vanuit alle invalshoeken het werk van de architect kan belichten. Het is een
magazine van professionals voor professionals.
Mocht u redactionele onderwerpen willen aandragen voor dit magazine: laat het ons
weten. Wilt u adverteren: graag. Wilt u abonnee worden: u bent van harte welkom.
Het magazine moet nog groeien, zowel inhoudelijk als commercieel. Voor nu: hartelijk
dank voor het lezen van dit eerste nummer van Informatie&Architectuur. Niet het
eerste, maar wel het enige magazine voor architecten in de informatievoorziening in
Nederland.

Informatie&Architectuur, tijdschrift voor architecten in de ict

Doelstelling

Het vakgebied informatie-architectuur omvat een consistent geheel van
principes, methoden en modellen voor het ontwerpen en realiseren van
bedrijfsprocessen, informatievoorziening, technische infrastructuur en
organisatorische inrichting. Informatie&Architectuur belicht alle facetten
hiervan, van data-modellen tot alignment van business en ict, die relevant
zijn voor professionals die in dit vakgebied werkzaam zijn. Een goede
architectuurpraktijk zorgt ervoor dat een organisatie beheersbaar kan
omgaan met veranderingen in bedrijfsstrategie en ict-mogelijkheden
en zorgt voor een effectieve, efﬁciënte en ﬂexibele inzet van mensen
en middelen. Dit tijdschrift biedt de doelgroep artikelen waarin op een
praktische en toegankelijke wijze een bepaald onderwerp wordt
toegelicht, in interviews en in columns. Informatie&Architectuur is
een onafhankelijk magazine dat niet gebonden is aan een van de vele
partijen die werkzaam zijn binnen het domein.

Doelgroep
-

Applicatie-, technologie en informatiearchitecten, business intelligence
medewerkers en business intelligence analisten werkzaam binnen
organisaties
Applicatie-, technologie- en informatiearchitecten, business intelligence
medewerkers en business intelligence analisten werkzaam binnen
adviesbureaus en ict-leveranciers
CIO’s en managers van ict-architectuur
Bedrijfskundigen die een verbinding willen leggen tussen ict en de
business doelstellingen van een bedrijf
Onderzoekers, wetenschappers, docenten die op de hoogte
willen blijven van ontwikkelingen binnen het domein dat
Informatie&Architectuur bestrijkt

Redactie

De inhoud van het magazine wordt vastgesteld door de Redactieraad.
Deze stelt vast welke auteurs gevraagd zullen worden een artikel over
een bepaald onderwerp te schrijven en reviewen geschreven artikelen.
Deze werkwijze is een garantie dat de kwaliteit van artikelen hoog is
en toegesneden blijft op de doelgroep. De samenstelling van deze raad
is zo gekozen dat alle functionele invalshoeken worden afgedekt. Hoewel
de leden lid kunnen zijn van een van de vele verenigingen binnen deze
ict-branche, zitten de leden op persoonlijke titel in de redactieraad.
Belangen van een vereniging worden binnen de Raad niet behartigd.
Prof. Erik Proper (Radboud Universiteit Nijmegen)
Ir. Wouter Paul Trienekens (voorzitter GIA)
Martin van den Berg (NGI werkgroep architectuur)
Olivier van Oort (zelfstandig informatie-architect)
Ir. Frank Baldinger (lead architect ING Groep)
Drs. Etienne Schoenmakers CMC (bedrijfskundige, ESO Management
Partners)
Piet de Kam (HEC)
Dr. ir. Marc Lankhorst (Lid Wetenschappelijke Raad Telematica Instituut
en bestuurslid NAF)
Drs. Cok de Zwart (uitgever en journalist)
Ing. Leo Klaver (uitgever en journalist)

Uitgever

Uitgeverij TIEM, Postbus 130, 3740 AC Baarn
Uitgevers:
Cok de Zwart, telefoon 035-5416850 of 06 54 682 826
Leo Klaver, telefoon 06 51 40 20 10

Vormgeving en opmaak

Uitgeverij TIEM
Leo Klaver en Cok de Zwart (Uitgevers en journalisten)

hgpdesign, Alphen aan den Rijn

Drukker

Groter Graﬁsche Producties, Steenwijk.

Copyright

Leo Klaver

Leo Klaver is afgestudeerd als
landbouwkundig ingenieur en
sinds 1981 journalist. Vanaf 1986
werkt hij als freelance journalist/
tekstschrijver Hij werkt/ heeft
gewerkt voor een scala aan
magazines als Automatisering
Gids, Computable, Informatie en
Management, ICTZorg, Inkoopen Logistiek, Telecommagazine,
CA-techniek, Management Scope en Emerce. Ook heeft
Klaver een aantal boeken geschreven. Op zijn naam staat
ook het kinderboek: ‘De Toren van Tijd’. Met Cok de Zwart
heeft hij Uitgeverij TIEM opgestart waar naast
Informatie&Architectuur bladen als TIEM wordt uitgegeven.
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De uitgever is zich volledig bewust van zijn taak een zo betrouwbaar
mogelijke uitgave te verzorgen. Niettemin kan hij geen aansprakelijkheid
aanvaarden voor eventuele voorkomende onjuistheden. Gehele of
gedeeltelijke overname of reproductie van de inhoud van deze uitgave
is niet toegestaan, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld.

Abonnementen

Informatie&Architectuur verschijnt tenminste vier keer per jaar. De prijs
voor een jaarabonnement bedraagt D 42,50 (excl.
6 % BTW). Studenten betalen D 35,– per jaar. Losse nummers kosten
D 15,– Abonnementen kunnen worden opgezegd uiterlijk drie maanden
voordat het nieuwe abonnementsjaar begint. Bij niet-tijdige opzegging
wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd.
Opzeggingen moeten schriftelijk worden doorgegeven aan de Uitgeverij.

Advertenties

Op de website van Informatie&Architectuur staan de tarieven voor
advertenties vermeld. Voor meer informatie over adverteren:
06 51 40 20 10 en 06 54 68 28 26
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Modelleertalen als communicatiemiddel in architectuurprocessen

Binnen architectuurprocessen worden diverse modelleertalen gebruikt
voor het vastleggen van en communiceren over architectuurbeschrijvingen.
Voor de hand liggende voorbeelden van dit soort modelleertalen zijn UML 1,
Testbed 2 en de ArchiMate taal 3,4. Echter, natuurlijke taal, powerpointplaatjes met uitleg, etc., worden in de praktijk minstens even veel gebruikt
voor dit soort doeleinden. Deze laatste vormen beschouwen wij daarom
expliciet ook als modelleertalen. Het verschil is hierbij dat bij talen zoals
UML de syntactische vrijheid erg is ingeperkt, terwijl bijvoorbeeld in natuurlijke taal, of bij vrij geschetste illustraties, deze vrijheid een stuk groter is.
door: Stijn Hoppenbrouwers, Erik Proper en Araminte Bleeker

Binnen één architectuurproces kunnen doorgaans meerdere modelleertalen gebruikt worden
voor verschillende doeleinden. Waarom wordt in
het ene geval voor UML gekozen, in een andere
situatie voor Testbed, en in weer een andere voor
een informele illustratie middels een powerpoint
presentatie? Meestal worden de onderliggende
keuzes voor een beschrijvingstaal onbewust
gemaakt. Naar de mening van de auteurs zouden deze keuzen een stuk explicieter gemaakt
moeten worden. De insteek die we hierbij kiezen
is dat een taal, zoals een beschrijvingstaal voor
architectuur, primair een communicatiemiddel
is. Afhankelijk van de speciﬁeke omstandigheden, bijvoorbeeld binnen een project, heeft
deze communicatie een bepaald doel. Niet alle
beschrijvingstalen zijn even geschikt voor alle
communicatieve doelstellingen en doelgroepen.
Het is dus belangrijk om stil te staan bij de vraag
welke beschrijvingstaal het meest geschikt is in
een speciﬁeke situatie. In de IEEE deﬁnitie van
architectuur 5 wordt ook benadrukt dat één van
de belangrijkste rollen van een architectuurbeschrijving die van communicatiemiddel is. Des
te belangrijker dus om de gebruikte modelleer/beschrijvingstaal bewust te kiezen.
Dit artikel beoogt wat dieper in te gaan op de
afwegingen achter de keuze voor een speciﬁeke
modelleertaal. Dit doen we door een theoretisch,
doch op praktijkervaringen gebaseerd, kader te
schetsen. De auteurs betogen dat het architectuurproces kan worden gezien als een communicatiegedreven proces van kennistransformaties. Vanuit
4 deze hypothese presenteren zij een redeneer-

raamwerk op basis waarvan beter beoordeeld kan
worden welke modelleertalen het beste aansluiten
bij gegeven communicatiedoelstellingen.

kennistransformatie proces

In onze visie ligt de toepasbaarheid van een modelleertaal besloten in haar rol als communicatiemiddel tussen de verschillende actoren in het
architectuurproces. Om deze rol beter te kunnen
begrijpen, nemen we als uitgangspunt dat de
communicatie die plaats vindt in een architectuurproces, leidt tot het creëren en/of verspreiden van
kennis. We zien het architectuurproces in feite
als een communicatie-gedreven proces van kennistransformatie, waarbij conversaties gebruikt worden
om kennis over de architectuur – en het architectuurproces zelf – te creëren en te delen. Kenniscreatie
leidt tot de invoering van nieuwe kennis, terwijl
het delen van kennis leidt tot een verandering van
de kennisverdeling in de gegeven context. Met
conversaties bedoelen we hier communicatievormen in de breedste zin van het woord, uiteenlopend van een individu die een model creëert, tot
één-op-één ontwerp en elicitatie sessies en workshops met meerdere betrokkenen actoren tegelijk.
We willen overigens niet beweren dat het nieuw
is om een ontwikkelproces (zoals het architectuurproces) te zien als een kennis transformatieproces6. Ons doel is deze zienswijze te gebruiken
om een beter begrip te krijgen van de eisen die
gesteld (moeten) worden aan modelleertalen. Vanuit
dit perspectief kijken we naar modelleertalen
als een middel (taal) ten behoeve van een doel (het

ontwikkelen van een architectuur), niet wezenlijk
anders dan het functionele perspectief op taal7.

Alvorens te gaan praten over kennistransformaties
moeten we eerst even stilstaan bij de vraag over
welk soort kennis het eigenlijk gaat. Op een
hoog niveau kunnen we onderscheid maken
tussen het doel domein en het project domein. Deze
termen komen uit de Information Services
Procurement Library (ISPL)8 en er wordt respectievelijk mee bedoeld: kennis over de architectuur
en het onderliggende business domein zelf, en
kennis over het ontwikkelproces te volgen.
In het doel- en projectdomein kunnen we meer
gedetailleerde kennisonderwerpen onderkennen,
aan de hand van (onder andere) de volgende
karakteristieken:
Perspectief: een architectuur kan vanuit verschillende gezichtspunten bekeken worden, bijvoorbeeld business, infrastructuur, sociaal, process
of informatie.
Scope: een architectuur kan gericht zijn op een
speciﬁek systeem, een afdeling of een hele
organisatie.
Ontwerpketen: artifacten kunnen op verschillende
manieren bekeken worden: het doel ervan, de
functionalieit, het ontwerp, de kwaliteit en de
kosten om het te construeren.
Historisch perspectief: in de tijd ontstaan vaak
meerdere versies van architectuur artifacten.
Abstractie: Een domein kan vanuit vele abstractieniveaus beschouwd worden.

Een tweede dimensie die we onderscheiden is de

mate van concreetheid van de kennis. Deze kan
worden bepaald op basis van een aantal karakteristieken, zoals:
Formeelheid: is de kennis vastgelegd in een formele
(wiskundige) notatie, of bijvoorbeeld in natuurlijke
taal of animaties?
Kwantiﬁceerbaarheid: in welke mate is de kennis
kwantiﬁceerbaar, bijvoorbeeld in termen van
volume, capaciteit, gebruiksduur, doorlooptijd etc.?
Uitvoerbaarheid: is de kennis concreet genoeg om
uit te voeren in de vorm van een simulatie of een
prototype?
Toegankelijkheid: is de kennis vastgelegd in een vorm
waarin het toegankelijk is voor het beoogde publiek?
Volledigheid: in welke mate is de kennis volledig
vastgelegd?
Gedurende de ontwikkeling van een architectuur
zal de kennis over die architectuur, alsmede over
het architectuurproces zelf, evolueren. Nieuwe
inzichten ontstaan, ontwerpen worden gemaakt,
mensen delen hun visies en meningen, beslissingen
worden genomen etc. We kunnen dus stellen
dat de kennis die in een organisatie aanwezig is
over de architectuur en het architectuurproces
toeneemt en dat ook de verdeling van die kennis
in de organisatie verandert. Dit proces noemen
we kennistransformatie. In ons perspectief
komen deze kennistransformaties tot stand
middels conversaties.
Gegeven een bepaalde context, bijvoorbeeld een
organisatie of een project, is de eerste stap dat er
kennis geïntroduceerd wordt in die context. Dit
kan gebeuren door zelf kennis te creëren of door

deze van buitenaf in te voeren. De volgende stap
is dat de kennis gedeeld wordt door de actoren
in de context van een gegeven architectuurproces.
Dit kan op verschillende niveaus gebeuren.
Het meest basale niveau is dat actoren zich, via
andere actoren, bewust worden van het bestaan van
bepaalde kennis, en dat zij deze ter kennisgeving
aannemen. Een stap verder is dat de actoren zich
niet alleen bewust zijn van het bestaan van de
kennis maar ook actief bepalen ook of ze het er al dan
niet mee eens zijn. Het hoogst haalbare tenslotte,
is dat de actoren zich niet alleen bewust zijn van
kennis en er zich een mening over gevormd
hebben, maar dat zij er ook naar handelen.
Als we deze drie aspecten (kennisonderwerp,
mate van concreetheid en het niveau waarop de
kennis gedeeld wordt) combineren, kunnen we
bepalen wat de kennisverdeling is in de context van
een bepaald architectuurproces.

Taal in gebruikscontext

Om een bepaald kennisdoel te kunnen bereiken,
zullen er conversaties moeten plaatsvinden op
basis van een bepaalde conversatiestrategie. De
conversatiestrategie bepaalt hoe het kennisdoel
bereikt kan worden, uitgaande van de huidige
kennisverdeling. Taal vormt een essentieel onderdeel van de conversatiestrategie. Weten wat de
huidige en de gewenste kennisverdeling is, is
echter niet genoeg om te komen tot de juiste
conversatiestrategie en bijbehorende keuze
voor een modelleertaal. Elke concrete situatie
in een project, afdeling of organisatie is anders.
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Waarom wordt in het ene geval voor UML gekozen, in
een andere situatie voor Testbed, en in weer een andere
voor een informele illustratie middels een powerpoint
presentatie? Meestal worden de onderliggende keuzes
voor een beschrijvingstaal onbewust gemaakt. Naar
de mening van de auteurs zouden deze keuzen een
stuk explicieter gemaakt moeten worden. De insteek
moet zijn dat een taal, zoals een beschrijvingstaal
voor architectuur, primair een communicatiemiddel
is. Niet alle beschrijvingstalen zijn even geschikt voor
alle communicatieve doelstellingen en doelgroepen.
Het is dus belangrijk om stil te staan bij de vraag welke
beschrijvingstaal het meest geschikt is in een speciﬁeke
situatie.

Daarom moet bij het bepalen van een conversatiestrategie ook rekening gehouden worden met
omgevingsfactoren8. We kunnen deze omgevingsfactoren in drie hoofdcategorieën onderverdelen:
1. Beschikbaarheid van resources; Effectieve
conversaties vereisen beschikbaarheid van de
juiste actoren, met de juiste kwaliﬁcaties, op
het juiste moment. Kwaliﬁcaties van actoren
kunnen inhoudelijk zijn (intellectuele capaciteiten), maar ze kunnen ook te maken hebben
met de autoriteit, invloed of beslissingsbevoegdheid van de actor. Daarnaast kunnen ook andere
resources, zoals ﬁnanciële en logistieke middelen,
een rol spelen. Het is mede afhankelijk van
het kennisdoel, welke actoren en eventuele
andere middelen nodig zijn voor conversaties.
2. Complexiteit; Het kennisonderwerp en de
betrokken resources beïnvloeden op hun beurt
de complexiteit van de conversatie en daarmee
de conversatiestrategie. Complicerende
factoren kunnen zijn het aantal actoren dat
betrokken is, het vereiste expertniveau voor het
betreffende kennisonderwerp en het gewenste
kennisdoel, de onderlinge verdeeldheid tussen
de actoren, het politieke klimaat en de onderlinge machts- en gezagsverhoudingen in de
gegeven context.
3. Onzekerheid; Bij het bepalen van de conversatiestrategie voor een bepaalde situatie wordt een
zo goed mogelijke inschatting gemaakt van het
beoogd kennisdoel, de huidige kennisverdeling,
de benodigde actoren en hun kwaliﬁcaties,
de beschikbaarheid van resources en de complexiteit van al deze factoren. Zoals in elke
praktijksituatie is het hierbij onvermijdelijk
dat er bepaalde aannames gedaan worden.
Tijdens de uitvoering van de conversaties kan
blijken dat bepaalde aannames onjuist, of
onvolledig zijn. Bijvoorbeeld, de betrokken
actoren blijken niet (helemaal) de juiste kwaliﬁcaties of mandaten te hebben, hun werkelijke
commitment is lager dan verwacht of budgetten
worden tussentijds bijgesteld.
Bij de invulling van de conversatiestrategie moeten
we met al deze omgevingsfactoren in meer of
mindere mate rekening houden. De conversatie-

strategie bestaat daarbij, naast een beschrijvingstaal, uit tenminste de volgende elementen:
Plan van aanpak: welke conversaties worden
wanneer gehouden met wie en voor welk doel.
Media: welke media worden gebruikt voor de
conversaties, bijvoorbeeld workshops, video
conferencing of presentaties.
Cognitieve werkvorm: de manier waarop kennis wordt
verzameld en verwerkt: analytisch/theoretisch of
experimenteel.
Sociale werkvorm: de manier waarom de stakeholders
uit het business domein betrokken zijn in het
architectuurproces: introvert, expert-gedreven of
participatief.
Communicatie vorm: de vorm, frequentie, duur en
locatie van de contactmomenten in het proces.

Onze hypothese is dat het kennisdoel, de huidige
kennisverdeling en de speciﬁeke omgevingsfactoren te samen bepalen wat de meest effectieve
conversatiestrategie is, en daarmee de meest
geschikte modelleertaal in de gegeven context.
Dit is geïllustreerd in het diagram onderaan
deze pagina.
Het is belangrijk om het bestaan van dit verband
te onderkennen, omdat we ons daarmee bewuster
worden van de factoren die de effectiviteit van
architectuurprocessen bepalen, en de manieren
waarop we dit kunnen beïnvloeden.

Vervolg
Het doel van dit artikel was om wat dieper in
te gaan op afwegingen die onderliggend zijn
aan de keuze voor speciﬁeke modelleertalen die
gebruikt worden om architectuurbeschrijvingen
weer te geven. Dit hebben we gedaan door een
kader te schetsen, waarbij de keuze voor een
modelleertaal volgt uit de formulering van een
conversatiestrategie, welke op haar beurt weer
is gebaseerd op het te bereiken kennisdoel, de
huidige kennisverdeling, en diverse omgevingsfactoren.
Verder theoretisch onderzoek is noodzakelijk
om meer inzicht te krijgen in deze verbanden
en de uitwerking ervan op architectuurprocessen.
Daarnaast willen de auteurs middels de Action

Kennisdoel
Huidige kennisverdeling
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Omgevingsfactoren

Conversatiestrategie

Modelleertaal keuze

Research9 onderzoeksaanpak in samenwerking
met architecten uit de praktijk meer inzicht
verwerven in het selecteren van geschikte
conversatiestrategieën en modelleertalen.
Ons doel is om enerzijds te komen tot een set
van heuristieken op grond waarvan concrete
praktijksituaties kunnen worden beoordeeld om
te bepalen wat de meest waarschijnlijke converstatiestrategie is, en anderzijds een theorie
te ontwikkelen om deze heuristieken nader te
onderbouwen, en te kunnen redeneren over de
(communicatieve) eisen die gesteld mogen/kunnen
worden aan modelleringstalen. Dit laatste zal
ook verder richting geven aan onderzoek op het
gebied van modelleertalen waar de auteurs bij
betrokken zijn.
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Enorme impact
Gert van der Ziel is Senior
Consultant bij Be Value

“

Wanneer ik kijk naar de architecturen
van de organisaties van vandaag dan
staat overal hetzelfde principe centraal,
namelijk integratie van ketens. Ik kan u
zeggen dat, hoewel ik niets wil af doen
aan de legitimiteit van ketenintegratie,
de impact ervan op de medewerkers in
uw organisatie enorm zal zijn.

”

Bepalen uw medewerkers ook het succes van ketenintegratie of denkt u nog
dat ketenintegratie iets is van XML en message brokers?
Het lijkt of ketenintegratie alleen maar voordelen heeft. Namelijk het verlagen van operationeleen beheerskosten in combinatie met het verbeteren van de dienstverlening. Maar is dat ook zo?
Kent ketenintegratie geen nadelen? Natuurlijk, ketenintegratie kost tijd en geld, maar dat is een
kosten/baten afweging. Nee het gaat om de vraag onder welke condities ketenintegratie leidt tot
de beloofde voordelen. De snelheid en volledigheid waarin uw medewerkers kunnen beschikken
over informatie bij het nemen van beslissingen, heeft bijvoorbeeld veel effect op het uiteindelijke
succes van ketenintegratie. Zij worden door ketenintegratie geconfronteerd met een toenemende
complexiteit. Zo neemt het aantal schakels toe, die samen verantwoordelijk zijn voor het uiteindelijke resultaat. Maar ook neemt het aantal en de diversiteit aan informatiebronnen toe op
grond waarvan door de verschillende schakels in de keten beslissingen worden genomen. In deze
complexiteit zijn het de medewerkers die het verschil maken in het uiteindelijke ketenresultaat op
grond van hun capaciteit om diverse informatiebronnen op waarde in te schatten en in te zetten
daar waar nodig.
So what hoor ik u zeggen, daar zijn het toch professionals voor. Natuurlijk heeft u daar een punt.
Echter wanneer de complexiteit zo groot wordt, dat een medewerker bij het nemen van een
beslissing afhankelijk wordt van een grote hoeveelheid informatiebronnen, zoals wetteksten,
jurisprudentie en interne beleidsrichtlijnen, komt of de efﬁciëntie of de effectiviteit in gedrang.
Weten bijvoorbeeld de medewerkers uit uw organisatie bij welke beslissing welke informatiebronnen
geraadpleegd moeten worden? Gebruiken zij wel de actuele versie van de informatiebronnen?
Weten zij hoe de speciﬁeke informatiebronnen in een speciﬁek geval toegepast moeten worden? Ik
garandeer u, dat wanneer de complexiteit toeneemt de medewerker bewust of onbewuste concessies
doet aan de effectiviteit ten gunste van de efﬁciëntie, want we praten wel over productie. Het uiteindelijke resultaat is dan een dienstverlening die niet binnen redelijke termijn wordt geleverd dan
wel onvolledig wordt geleverd.
Als dit u nu nog niet bekend voorkomt, dan voorspel ik u dat er binnenkort veel zal veranderen.
Wanneer ik kijk naar de architecturen van de organisaties van vandaag dan staat overal hetzelfde
principe centraal namelijk integratie van ketens of dit nu intern is of extern. En ik kan u zeggen dat,
hoewel ik niets wil af doen aan de legitimiteit van ketenintegratie, de impact ervan op de medewerkers in uw organisatie enorm zal zijn. Inzicht in de diversiteit aan informatie die nodig is om in
deze context de juiste beslissingen te nemen is van doorslaggevend belang om lagere
operationele- en beheerskosten én het verbeteren van de dienstverlening te kunnen realiseren.
Verwacht u van uw medewerkers dat zij ook in een geïntegreerde keten omgeving uw klanten op
maat behandelen, dan moeten deze medewerkers ook op maat geïnformeerd worden. Daarom
vraag ik u; besteedt u voldoende aandacht aan het informeren op maat in uw architectuur zodat
de medewerkers uw klanten op maat kunnen behandelen?
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HET INRICHTEN VAN HET WERKEN ONDER ARCHITECTUUR BLIJKT IN DE PRAKTIJK NIET VANZELF TE GAAN.

DRIE VALKUILEN

KOMEN VEELVULDIG VOOR: ARCHITECTUUR IS MOEILIJK UIT
TE LEGGEN, TEVEEL TEGELIJK WILLEN EN ARCHITECTUUR
LANDT NIET IN DE ORGANISATIE. DEZE EN ANDERE VALKUILEN ZIJN TE VERMIJDEN DOOR HET INRICHTEN VAN DE
ARCHITECTUURFUNCTIE STAP VOOR STAP AAN TE PAKKEN,
VOLGENS EEN VOORAF OPGESTELDE VERANDERSTRATEGIE.

Organisaties veranderen. Er zijn tal van in- en externe
triggers die een organisatie aanzetten om nieuwe producten
op de markt te zetten, nieuwe distributiekanalen te
gebruiken, processen te stroomlijnen, de besturing te
verbeteren of nieuwe technologie in te zetten. Om dergelijke businessdoelen in samenhang te realiseren is een
enterprise-architectuur nodig: een consistent geheel van
principes en modellen dat richting geeft aan ontwerp
en realisatie van de bedrijfsprocessen, organisatorische
inrichting, informatievoorziening en technische infrastructuur van een organisatie. Werken onder architectuur
wordt dan ook door steeds meer organisaties gezien als
een essentieel middel om een effectieve bedrijfsvoering
te verkrijgen en te behouden.

communicatiemomenten. Het voorkomt onnodige discussies en geeft vertrouwen en houvast aan alle betrokkenen. In de visie dienen de volgende zaken beschreven
te worden: de aanleiding voor architectuur, het doel dat
de organisatie wil bereiken met architectuur, welke vorm
van architectuur hierbij hoort (deﬁnitie van architectuur),
de architectuurdiensten die de organisatie worden aangeboden en de manier waarop dit alles gerealiseerd wordt
in termen van processen en rollen. Als u in deze termen
over architectuur nadenkt, zal blijken dat u een glashelder
verhaal over architectuur kunt vertellen.

Het inrichten van het werken onder architectuur blijkt
in de praktijk echter niet bepaald vanzelf te gaan. In dit
artikel presenteren we drie valkuilen die wij veelvuldig
tegenkomen. Onze boodschap is dat deze en andere valkuilen te vermijden zijn door het inrichten van de architectuurfunctie stap voor stap aan te pakken, volgens een
vooraf opgestelde veranderstrategie.

Peter Wildervanck, directielid met informatievoorziening
en ict in zijn portefeuille, heeft Arnold Verhagen, manager
taskforce architectuur, bij zich geroepen. Peter is ontevreden
over de resultaten tot dusver.

Teveel tegelijk willen

Peter:

Architectuur is moeilijk uit te leggen
Arnold:

door: Martin van den Berg en Marlies van Steenbergen

Piet Bloemers, manager van de afdeling Schadeverzekeringen,
en Arnold Verhagen, manager van de taskforce architectuur,
komen elkaar tegen bij de kofﬁeautomaat.
Piet:
Leg eens uit Arnold. Wat heeft die taskforce
architectuur voor nut?
Arnold: Piet, als wij er niet waren zouden we helemaal
vastlopen. Je ziet nu al dat kleine wijzigingen
steeds langer duren. We krijgen straks geen
product meer op de markt.
Piet:
En wat ga jij hieraan doen met je taskforce?
Arnold: Wij gaan eerst de processen en applicaties in kaart
brengen.
Piet:
Oh?
Arnold: Dan krijgen we zicht op waar de pijn zit.
Piet:
Maar dan ben ik nog niet van de pijn af. Ik weet
wel waar mijn pijn zit.
Arnold: Luister Piet. Er is meer samenhang nodig. Onze
bank hangt als los zand aan elkaar. Het zijn allemaal eilandjes. Ik zorg ervoor dat we met één
gezicht naar buiten kunnen optreden. En dat heeft
even tijd nodig.
Piet:
En wat heb ik daar aan?
Arnold: Architectuur geeft structuur en samenhang. Da’s
voor jou ook beter.
Piet:
Oh? Ga ik dan meer verkopen? Zeg, ik moet een
bespreking in. We hebben het er nog over.

In bovenstaande dialoog probeert Arnold de toegevoegde
waarde van architectuur aan Piet helder te maken, maar
dat valt hem zwaar. Arnold is niet de enige die het daar
moeilijk mee heeft. Veel architecten hebben moeite het
nut van architectuur helder aan hun organisatie over te
brengen. Het is ook niet eenvoudig. Architectuur gaat
immers over abstracte zaken. Het gevolg van het moeilijk
kunnen uitleggen van die toegevoegde waarde is echter
wel dat de organisatie het vertrouwen in architectuur
verliest en dat de architect zich steeds onzekerder voelt.
Twee ontwikkelingen die elkaar ook nog eens versterken.
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De manier om deze situatie te voorkomen, is het expliciteren en vastleggen van een op de organisatie toegespitste visie op architectuur. Deze visie kan gebruikt
worden in allerlei

Peter:
Arnold:

Peter:
Arnold:

Peter:
Arnold:
Peter:

Hé Arnold, kom binnen. Ik heb niet veel tijd.
Directielunch. Dus ik val maar meteen met de
deur in huis. Je bent nu een half jaar bezig met die
taskforce architectuur. Waar zijn de resultaten? Ik
hoor vooral klachten uit de organisatie.
We zijn druk bezig met het opstellen van de enterprise architectuur, Peter.
En wanneer is die klaar?
Nou ja, dat duurt nog even. Het is niet het enige
dat we moeten doen. Sparen en hypotheken willen een
applicatiearchitectuur. Dat moet service based.
Da’s nieuw voor ons. Dat hebben we allemaal uit
moeten zoeken.
Hmmm, dat is het?
Niet echt nee. We doen mee in alle grote projecten.
Daar maken we project-start-architecturen voor.
En Hans en Anna zijn bezig met een toolselectie.
Dan moeten we ook nog alle change requirements
beoordelen. Menno is bezig met een handboek. En
afgelopen week is de jaarplancyclus weer begonnen.
Dit is erg veel. Gaat dat wel goed?
Ik geef toe, we doen veel tegelijk. Maar we hebben
nu momentum. Dat mogen we niet verspelen.
Dat klopt. Maar als er niks af komt, heb je ook
niets aan dat momentum. Pas op hoor. Je bent
heel snel krediet aan het verliezen in de organisatie.
Kijk jij nog eens goed wat echt belangrijk voor ons
is, dan bespreken we dat samen. Ik moet nu echt
weg Arnold.

Arnold is met heel veel dingen tegelijk bezig. De organisatie
heeft zijn taskforce architectuur ontdekt en vraagt
hem voor vanalles en nog wat. Dat momentum wil hij
natuurlijk niet verspelen, maar het grote risico is dat er
niets af komt, dat hij niet levert. Dat zal tot gevolg hebben
dat architectuur haar krediet alsnog verliest. Ook dit
komt regelmatig voor in de praktijk. Het lijkt alsof alles
belangrijk is en dat alles vandaag moet worden opgepakt
omdat er misschien geen andere gelegenheid meer komt.
Er is angst om het momentum te verliezen.
Het besef dat niet alles tegelijk kan maar ook niet hoeft,
is hier het begin van de oplossing. Er zijn best activiteiten
die kunnen wachten tot later. Het is daarom zaak om zorgvuldig na te denken welke activiteiten nu op te pakken
en welke nog iets uit te stellen. Dit kan in een actieplan
voor de komende drie maanden vastgelegd worden. Zo’n
actieplan moet een mix zijn van structurele acties en het
leveren van directe toegevoegde waarde. Voorbeelden
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van structurele acties zijn het aansluiting zoeken met
projecten, het starten van een strategische dialoog en het
formeel regelen van verantwoordelijkheden1. Voorbeelden
van het leveren van directe toegevoegde waarde zijn het
opstellen van project-start-architecturen en het oplossen
van lastige strategische issues. Als u op deze manier uw
ambities stelt zult u zien dat u veel beter aan de verwachtingen van de organisatie voldoet.

Architectuur landt niet in de organisatie
Menno van Boekel heeft een applicatiearchitectuur opgesteld
voor hypotheken en wil daar met Anna Veenendaal over praten
want tijdens zijn presentatie ging het niet helemaal goed.
Menno: Hoi Anna, ik ben blij dat ik even met je kan praten.
Ik zit er helemaal doorheen. Ik heb het helemaal
gehad.
Anna:
Wat is er Menno? Je was zo lekker bezig. Ik zie
allemaal mooie architectuurplaten hangen.
Menno: Mooie platen, nou, daar dacht het management
van hypotheken wel anders over. Die hebben me
compleet afgemaakt toen ik ze presenteerde. Ik
baal als een stekker.
Anna:
Ik vind die platen d’r wel goed uitzien. Wat was er
dan mis mee?
Menno: Ze wilden het gewoon niet snappen.
Anna:
Hoe heb je het dan aangepakt?
Menno: Nou gewoon. Modellen gemaakt. Ik kan de hypotheek processen en systemen wel dromen. Dus
dat lukte wel. Modellen rond gestuurd. Maar twee
opmerkingen terug gekregen. Dus ik dacht zit
wel goed.
Anna:
Maar wie heeft dan om die architectuur gevraagd?
Menno: Arnold. Die had van hypotheken gehoord dat hun
applicaties houtje-touwtje aan elkaar hingen.
Anna:
En wie heb je d’r verder bij betrokken?
Menno: Hoe bedoel je?
Anna:
En wat wilde hypotheken ermee bereiken?
Menno: Weten wat er beter kon… Denk ik.
Anna:
Hmmm, weet je Menno, die platen kloppen vast
wel. Maar dat is niet genoeg, joh. Mensen moeten
ze ook begrijpen. En er iets mee kunnen. Je hebt
die lui van hypotheken volledig overvallen. Wat
moeten ze met jouw platen…

Menno heeft een fraaie architectuur opgesteld, helemaal
volgens het boekje. Maar toch, zijn architectuurbeschrijving
landt niet in de organisatie. Het is Anna die Menno er
ﬁjntjes op wijst dat hij meer had moeten doen. Er is
blijkbaar een verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen.
Menno heeft het teveel op eigen houtje gedaan. Ook dit
is een situatie uit het leven gegrepen. De architect werkt
nog vaak geïsoleerd. Hij denkt en werkt van binnen naar
buiten. Het gevolg is dat er veel energie gestoken wordt
in architectuurbeschrijvingen die vervolgens in de la verdwijnen. Een verspilling van energie, geld en denkkracht.
Hoe krijgen we de architect zover dat hij of zij gaat
nadenken in termen van:
• Voor wie is de architectuur?
• Hoe wordt de architectuur gebruikt?
• Welke eisen stelt dat aan de architectuur?
• Hoe moet het resultaat er dan uitzien?
• Hoe ga ik dat aanpakken?
• Wie ga ik erbij betrekken?

10 De oplossing kunnen we afkijken van het uitvoeren van

projecten. Het projectplan is niet voor niets uitgevonden.
Laat ook de architect bij elke architectuurklus waar hij
of zij aan begint, vooraf een plan van aanpak opstellen,
waar al deze aspecten in naar voren komen. U zult zien
dat de effectiviteit met sprongen toeneemt.

Stap voor stap
Het inrichten van een professionele architectuurfunctie
in een organisatie is niet gemakkelijk. Het is een traject
dat stap voor stap moet worden doorlopen, waarbij de
nodige alertheid is geboden om valkuilen te vermijden.
Het is daarom raadzaam om zo’n traject etappegewijs
aan te pakken. Dat wil zeggen dat een strategie voor de
langere termijn wordt opgesteld, maar dat de realisatie
daarvan wordt vormgegeven in etappeplannen.
Antwoord moet worden gegeven op vragen met betrekking
tot het beoogde ambitieniveau, de mate van participatie
vanuit de verschillende hoeken van de organisatie, de
positionering van architectuur als dienstverlenend of
meer controlerend, en het te volgen pad van veranderen
bijvoorbeeld als leertraject of sterk planmatig gestuurd.
Een etappeplan is een actieplan voor de komende drie
maanden. Tegen het eind van die drie maanden wordt
het volgende etappeplan opgesteld. In het etappeplan
staan de concrete acties zoals het opstellen van speciﬁek
benoemde deelarchitecturen, het bevorderen van samenwerking en kennisdeling tussen architecten, het starten
van een architectuurcommunity en het aangaan van de
dialoog met projectmanagers. De etappeplannen zorgen
voor de noodzakelijke dynamiek, de overall veranderstrategie zorgt voor de continuïteit en koersvastheid.
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Niet alleen support functies zoals salarisadministratie, maar ook delen
van het primaire proces van die organisaties worden in toenemende
mate in een Shared Service Center gebundeld. Dit brengt een grondige
verandering met zich mee van de gehele organisatie waarin het
Shared Service Center operationeel is en van haar werkwijze. In dit
artikel kijken we aan de hand van ervaringen uit het veld welk effect
invoeren van een Shared Service Center heeft op de impact, positie, taakstelling en aanpak van de informatiearchitect. Ook kijken we naar de
problemen die men daarbij heeft ondervonden.

Veel organisaties kennen een historie van
fusies, overnames en ontvlechtingen. Daarnaast
hebben ze een gediversiﬁeerd assortiment van
producten en diensten en zijn ze op verschillende
markten actief. Ze bestaan uit een reeks min
of meer zelfstandig opererende business units,
die hun eigen bedrijfsprocessen kennen en
bedienen ieder voor zich hun eigen markten.
Tijdens de adempauze die de economie recent
heeft genomen, is de aandacht van organisaties
verschoven van snelle groei in marktaandeel,
naar het verbeteren van de huidige dienstverlening in termen van kosten en kwaliteit. Het
behalen van synergievoordelen, kostenverlaging,
kwaliteitsverbetering en professionalisering
zijn doelen geworden om sterker te komen
staan in de concurrentiestrijd. Daarnaast
vereisen wet- en regelgeving en bestuurders
een meer transparante samenwerking tussen
bedrijfsonderdelen.
In zo’n situatie is veel voordeel te behalen uit
het bundelen van gelijksoortige activiteiten zoals
die in de diverse business units voorkomen in
Shared Service Centers (SSC). Een SSC is een
organisatieonderdeel met eigen resultaat
verantwoordelijkheid, die een speciﬁeke operationele dienst levert aan meerdere interne
organisatieonderdelen op basis van een serviceovereenkomst en bijbehorende verrekening.
Deze dienst varieert van Facility Management
tot verwerking van generieke back-ofﬁce
processen, zoals claimafhandeling bij een

verzekeraar, betalingsverkeer bij een bank,
crediteurenadministratie bij een energiebedrijf
en IT dienstverlening binnen een Ministerie.
Shared services zijn overigens ook aan externe
klanten te leveren en kan een Shared Services
Center geheel buiten de organisatie worden
geplaatst of als geheel wordt geoutsourced.

Ervaring uit het veld
Het is voorstelbaar dat een ict-project van een
samenwerkingsverband van interne opdrachtgevers uitmondt in de vaststelling, dat niet
alleen een gemeenschappelijk ict-systeem,
maar ook een gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie nodig is in de vorm van een SSC.
Evenzozeer kan een ict-project initieel als doel
meekrijgen een SSC neer te zetten. In de
praktijk is gebleken dat pogingen de nieuwe
(SSC)organisatie als een deelproject van het
ict-project voor te bereiden in de regel zullen
stranden.
De redenen voor dit falen liggen voor de hand.
Het te realiseren ict-systeem heeft een goed
gedeﬁnieerd doel, waarbij door de ontwerpers
de herbruikbaarheid door anderen naar beste
eer en geweten is meegenomen. Echter, deze
andere gebruikers kunnen conﬂicterende
belangen hebben, waardoor het ondoenlijk is
de functionele eisen en wensen te laten
convergeren. Ook als het wel lukt om tot één
set van eisen te komen waarna het systeem
wordt gerealiseerd en ingevoerd, kunnen zich

de nodige problemen voordoen. De requirements
blijken, bijvoorbeeld, niet gedragen te worden
door de verschillende organisatieonderdelen,
waardoor er geen commitment vanuit de business
units is om met het systeem te gaan werken.
Een project dat een dergelijke verschuivende
doelstelling heeft, zal als eerste het eigenaarschap, met inbegrip van de nieuwe relatie
tussen business en ict, met het juiste draagvlak
helder moeten maken, voordat het (ict) project
weer onder de juiste sturing voort kan gaan.
Hoewel gemeenschappelijke ict als een belangrijke enabler of wellicht zelfs als randvoorwaarde voor een goed werkend SSC wordt
gezien en de ict-wijzigingskosten het leeuwendeel van de totale SSC transformatiekosten
kan opeisen, mag de ict-verandering niet als
leidend worden beschouwd. Ict moet ondersteunend zijn aan de veranderende organisatie
en de veranderende (geharmoniseerde) business
processen. Ook als project zal het ondergeschikt
moeten zijn aan de verandertrajecten op
organisatie- en procesvlak.

Ict als shared service
De afgelopen jaren lag de focus voor ict services
primair op kostenreductie. Bedrijven richten
zich evenwel in toenemende mate weer op het
benutten kansen in de markt en ontwikkelen
daarvoor groeiscenario’s. Het tempo van
veranderingen neemt weer toe met als gevolg
dat extra ict-services worden verwacht. In zo’n 11

situatie komt vaak pijnlijk aan het licht, dat
investeringen in de ict-infrastructuur en organisatie zijn achtergebleven. Zowel de infrastructuur als het service model zijn nog niet
voldoende ingericht om de business adequaat
in zijn groei te kunnen volgen of faciliteren.
Gartner1 geeft niet voor niets aan dat business
management de ﬂexibiliteit van de informatievoorziening zeker zo belangrijk moeten gaan
vinden als het bewaken van het kostenniveau.
Anders gezegd, het is voor ict-organisaties en
voor Ict Shared Service Centers in het bijzonder,
essentieel zich in te richten als een bedrijf. Het
Ict Shared service center moet services gaan
deﬁniëren en leveren in klanttermen, niet in
ict-producten. Op het leveren van een pc,
installatie van software, het aanmaken van de
accounts en het verzorgen van de netwerkaansluiting zit de klant niet meer te wachten.
Hoewel dit allemaal relevante stappen in het
ict-proces zijn heeft hij behoefte aan een werkplek die hem toegang geeft tot de voor zijn
werk relevante informatie.
De uitdaging voor het Ict Shared Service Center
is om zich om te vormen tot een service organisatie die begrijpt wat de klant nodig heeft en
die problemen in de ict-middelen proactief
oplost, zodat de business zonder problemen
kan worden ondersteund. Daarnaast mag
worden verwacht dat het SCC een actieve
bijdrage kan leveren aan het (mede) concretiseren van wijzigingplannen die de business
heeft. Het SCC dient zelf aan te geven welke
ict-innovaties en ict-middelen kunnen bijdragen
aan het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen.
Het leveren van ict-services van hoge kwaliteit
mag door de klant als normaal verondersteld
worden. Het Ict Shared Service Center mag
worden afgerekend op zijn actieve bijdrage aan
het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen.

De Business Unit doet het voor
iedereen aanpak
Als een grote business unit zijn ict-diensten
beschikbaar stelt als shared service aan andere
business units en vasthoudt aan zijn huidige
service- en governance-model, zal deze opzet
zeker falen stelt Forrester4. Om te beginnen is
het onwaarschijnlijk dat de service leverende
business unit zijn diensten voor niets wil
aanbieden en zal het deze diensten gaan doorbelasten. Dit leidt dit al snel tot een complexe
tarifering en bijbehorende organisatie voor de
registratie en ﬁnanciële afhandeling. Zijn de
klanten in eerste instantie nog blij met de
geboden diensten, al snel zal blijken dat het
aanpassen van de diensten aan hun wijzigende
behoefte onverwacht veel moeite kost, lang
duurt of zelfs onmogelijk is. Individuele
wensen worden de service leverende business
unit samengebracht met die van de andere
klanten en worden nog maar deels ingevuld.
Vervolgens moet er ook nog lang op de verandering worden gewacht. Kleinere klanten
voelen zich ondergesneeuwd door de grotere.
Het lijkt of het service center voordeel geeft
aan de eigen business unit. Het gevoel ontstaat
dat men elders beter, sneller en goedkoper
12 terecht kan.

Het organisatiebreed op een lijn brengen van
de services, de basis voor een succesvol shared
service center, verloopt moeizaam door de
verschillende wensen van de klanten. Er wordt
zelfs getwijfeld of het ontstane shared service
center, alle goede intenties ten spijt, wel het
juiste is voor de organisatie als geheel.

De kostenreductie aanpak
Gedreven door de terugval in winsten zijn de
laatste jaren veel SSC initiatieven opgehangen
aan vergaande kostenreductie doelstellingen.
Consultancy bureaus schermden met te behalen
percentages van 20% tot 35%, afhankelijk van
de diepgang van de verandering2.
Een eenzijdige focus op kostenreducties blijkt
echter vaak tot teleurstelling te leiden. Hier
zijn diverse oorzaken voor aan te wijzen. Zo is
een nulmeting al een netelige kwestie.
Natuurlijk, er zijn bewezen methodes als
Activity Based Costing, maar toch blijkt het
inzichtelijk maken van de kosten die in de
bestaande situatie gemoeid zijn met het verlenen
van de services, politiek én technisch moeilijk3.
Daarnaast kunnen de kosten bij de latende
Business Unit weer toenemen. Als eerste moet
er ‘Demand management’ worden ingericht
die sturing en controletaken uitvoert richting
SSC. Daarnaast zal het SSC in zijn streven tot
kostenreductie en dus standaardisatie bepaalde
servicewensen van de latende Business Unit
afwijzen, waarop de latende Business Unit
deze service zelf weer inricht. Deze frictie is
nog groter indien de strategieën van de latende
Business Unit en het SSC strijdig zijn. Een
voorbeeld daarvan is hier een latende Business
Unit die een Customer Intimacy strategie volgt,
waarbij een ﬂexibiliteit en time to market wordt
gevraagd, die conﬂicteert met de starre en op
harmonisatie gerichte aanpak van een
Operational Excellence strategie van een op
kostenreductie gericht SSC. Omzetdalingen bij
de Business Units kunnen het gevolg zijn.
Een andere oorzaak voor het optreden van teleurstellingen is het opleggen van een onrealistisch
hoog target aan het SSC door de latende
Business Units. Een target die is gebaseerd op
een externe benchmark die een ideale situatie
veronderstelt en die voorbijgaat aan hoge
verander- , implementatie- en professionaliseringskosten van de harmonisatieslag.
Tot slot gaat de kostenfocus voorbij aan andere,
sterke voordelen van een SSC als verhoogde
transparantie, professionaliteit en kwaliteit.
Indien deze niet worden meegewogen in het
bepalen van het succes zal teleurstelling het
gevolg zijn.

De business programma aanpak
Een populaire aanpak voor de inrichting van
een SSC is de business programma aanpak5.
Hierbij identiﬁceren Business Unit managers
eerst synergiegebieden, waarna zij een business
case en een implementatieplan opstellen en dit
plan ten uitvoering brengen. Deze aanpak werkt
goed voor veranderingen die binnen de span of
control vallen van het Business Unit management, maar blijft in gebreke bij transities die

verder gaan dan dat. De komst van een SSC
valt echter vaak buiten de span of control van
het Business Unit management.
Het inrichten van een SSC vereist veelal een
structurele verandering en/of verplaatsing van
diensten in de organisatie over de diverse
Business Units heen. Het SSC zal hierbij een
verschuiving van mensen en macht tussen
Business Unit managers tot gevolg hebben, en
hoogstwaarschijnlijk ook een verschuiving
van portefeuilles tussen bestuursleden waar de
BU managers aan rapporteren.
Indien veranderingen van deze omvang zijn
gebaseerd op de huidige bestuurlijke organisatie,
is het onwaarschijnlijk dat de juiste keuzes
kunnen worden gemaakt. Zolang als alle
betrokken leverende en ontvangende managers
geen zekerheid hebben dat zij in de toekomst
op de juiste manier sturing hebben op de
betrokken dienstverlening door het SSC, is
hun accordering van een SSC voorstel niet te
verwachten.
Met andere woorden: de grondwet van de
organisatie staat hier ter discussie. Het SSC
vereist een nieuw besturingsmodel, waarin de
nieuwe relaties tussen Business Unit management en SSC management onderling zijn vastgelegd. Om een dergelijk besturingsmodel te
formuleren, en zeker om daar op het juiste
niveau draagvlak voor te creëren, is meer
nodig dan het beschrijven van synergiegebieden
en business cases.

Handvaten voor verbetering
De voorgaande ervaringen wijzen op twee
samenhangende verbeterpunten: de aanpak bij
de invoering van een SSC en de focus van het SSC.
Uit de hiervoor beschreven manieren om tot
een SSC te komen wordt duidelijk, dat invoering
van een SSC allereerst een bestuurlijke verandering is, die zwaarder is naarmate de beoogde
dienstverlening van het SSC meer het primaire
proces van de organisatie raakt. Managers van
de ‘latende’ organisatieonderdelen raken immers
hun directe, hiërarchische zeggenschap kwijt
over de betreffende activiteiten. Ze worden in
het uitvoeren en wijzigen van de dienstverlening
richting hun klanten afhankelijk van de prestaties
en medewerking van de SSC manager. Daarbij
vervallen in de eigen business unit posities en
daarmee macht en loopbaanmogelijkheden.
Uit het voorgaande zijn ook rond de focus van
een shared service center aandachtspunten te
destilleren. De moeilijkheid om een echt servicegerichte dienst te kunnen bieden en de vaak
aanwezige dominantie van de kostenfocus,
vragen aandacht. Een zuivere service-oriëntatie
zal gaan neigen naar het model ‘klant is
koning’ waarmee synergievoordelen over de
SSC klanten heen niet benut zullen worden.
Een te strakke kosten-oriëntatie zal het SSC
vervreemden van haar klanten. De balans is te
vinden in een doelstelling en bijbehorende
cultuur die, gegeven de principes van harmonisatie en standaardisatie, de servicegerichtheid
het juiste gewicht geeft.
Bestuurlijke maatregelen moeten dus borg staan
voor het blijvende primaat van de business ten
opzichte van de SSC’s. Een politiek proces,
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Het samenbrengen van bedrijfsservices en het beschikbaar
stellen van deze “Shared Services” aan de eigen organisatie,
is een bekende aanpak om tot verbetering van efﬁciëntie en
effectiviteit te komen. Voor het realiseren van deze verbeteringen schiet de klassieke aanpak voor project- en verandermanagement evenwel tekort. Daarnaast blijkt het in de
praktijk lastig te zijn de juiste balans te vinden tussen de doelen
die met het Shared Service Center bereikt moeten worden.
De informatie architect heeft een belangrijke inbreng bij het
inrichten van een Shared Service Center. De architect speelt
een centrale rol in het structureren en standaardiseren van
het diensten- en productaanbod inclusief infrastructurele
middelen en de wijze waarop deze wordt aangevraagd en
geleverd. Ook in de initiële fase waarin mogelijkheden van
een Shared Service Center worden verkend, dient de informatie architect een bijdrage te leveren. Deze bestuurlijke
fase moet vooraf gaan aan de klassieke project- en verandermanagement fasen. In deze fase hebben het bestuur en
top management de grootste behoefte aan inzicht in hun
bedrijfsprocessen en informatievoorziening omdat ze de
juiste keuzen moeten zien te maken over besturingsmodel,
ontkoppelpunten en doelstelling van het Shared Service
Center in relatie tot haar omgeving. Dit inzicht kan de informatie architect pro-actief leveren, door vanuit scenariodenken de beweging naar Shared Service Centers te voorzien. De bedrijfs- en informatiearchitecturen dienen aan te
sluiten bij deze beweging. Andere mogelijke ontwikkelingen
als white labeling, outsourcing en fusies en overnames, kennen een vergelijkbare beweging. Ook hier kan de architect
op dezelfde wijze een grote toegevoegde waarde hebben.

met het bestuur in een leidende rol, is vereist
om weerstanden te doorbreken en de balans te
waarborgen. De ‘grondwet’ van de organisatie
moet worden herschreven om met nieuwe
bestuurlijke verhoudingen, resultaatverantwoordelijkheden, budgetteringsregels, het
governance proces en de interne verrekensystematiek, een krachtenveld te creëren dat
zorgt voor een optimalisatie van besluitvorming
op niveau van de gehele organisatie.
Bestuurders en top management van de organisatie zullen grondig inzicht nodig hebben in
benodigde bedrijfsfuncties en informatie als
onderbouwing voor hun besluitvorming over
de inrichting van een SSC in hun organisatie.
Dit inzicht dient gebaseerd te zijn op de doelstellingen van de organisatie en tegelijk
onafhankelijk van de huidige inrichting van
organisatie, processen en persoonlijke posities,
aangezien die juist onderwerp van verandering
zijn. De basis van dit inzicht wordt gevormd
door bedrijfs- en informatiearchitecturen,
gecompleteerd met de ondersteunende en/of
faciliterende infrastructuurarchitecturen. Op
basis van trends in bedrijfsvoering en technologie kunnen diverse scenario’s voor de architecturen worden opgesteld, waarin tevens de
impact op de huidige architectuur wordt
meegenomen. Daarbij moeten de juiste prikkels
worden gevonden om de organisatie te laten
participeren in het streven naar harmonisatie
en standaardisatie binnen de organisatie en
het aansturen van het SSC op een kostenefﬁciënte serviceattitude.
Het mag duidelijk zijn dat deze informatie niet
1-2-3 is samen te stellen. Het is dus belangrijk
om hier op basis van scenario’s mee te starten,
voordat de businessvraagstukken zich daadwerkelijk aandienen. Ervaring leert dat slechts

dan voldoende doorlooptijd beschikbaar is om
tot voldoende onderbouwing te kunnen komen.
Rond het inzichtelijk maken van deze architecturen en scenario’s kunnen vragen worden
beantwoord als welke shared services nodig
zijn voor de doelstellingen van de organisatie
als geheel. Moeten deze services nog wel zelf
worden uitgevoerd? Welke technologie en ictinnovaties kunnen hierbij behulpzaam zijn?
Wat voor soort governance-structuur past hier
het best bij en wat zijn de kostenpatronen van
de diverse scenario’s en hoe kunnen deze
worden ingevoerd?
Pas na het vaststellen van de architectuur op
hoofdlijnen kunnen de volgende stappen
worden genomen. Er kunnen benoemingen in
de nieuwe posities plaatsvinden, waarna de
managers met hun nieuwe doelstellingen van
start gaan met het inrichten van hun nieuwe
organisatieonderdelen. Pas dan kan de bedrijfskundige aanpak worden toegepast waarin meer
gedetailleerd de richting wordt aangegeven
van de veranderslag en kan de ict-fasering
worden opgepakt om de veranderingen in
processen en ict te realiseren. Het zijn al met
al stappen, waar de architecten in de informatievoorziening al actief zijn.

Conclusie
De auteurs zijn van mening dat er steeds vaker
behoefte is aan het inzetten van een architect
in de informatievoorziening. Natuurlijk, de
informatie architect helpt bij het inzichtelijk
maken van de huidige informatievoorziening,
de kansen die technologische vernieuwing aan de
organisatie kan bieden alsmede de samenhang
van de plannen van de business units, echter de
meerwaarde van de architect voor de organisatie
wordt aanzienlijk groter als hij/zij, zonodig

ongevraagd, op voorhand de consequenties en
randvoorwaarden inzichtelijk kan maken van te
schetsen toekomstscenario’s. Het mag duidelijk
zijn dat toekomstscenario’s rond shared service
centers, outsourcing, white labeling en fusies
en overnames een hoge mate van actuele en
zelfs gemeenschappelijke waarde hebben.
Zonder de exacte agenda van het topmanagement te kennen is er richting genoeg bekend
om als architect proactief aan het werk te gaan.
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Ict kan nooit bepalen wat aan kennis nodig is
door: Steven van ’t Veld

Samenvatting

Kennis binnen organisaties is sterk verbonden aan productiefactoren
en de inzet daarvan. Bij arbeid gaat het om de toegevoegde waarde
van de mens, bij natuur om de basismaterialen die we als grondstof uit
de natuur halen en bij kapitaal om andere grondstoffen en om kapitaalgoederen. Informatie wordt gezien als 4e productiefactor. Daarbij gaat
het om de feiten en gegevens die betekenis hebben voor een bepaalde
organisatie. Kennis van de productiefactor arbeid maakt het bijvoorbeeld mogelijk om personeel op de juiste manier in te zetten of hen
goed op te leiden. Kennis van je productiefactor informatie maakt het
aanschaffen van hulpmiddelen mogelijk, zoals informatie technologie,
archiefkasten enzovoort. Alle beschikbare kennis samen geeft een
organisatie de kracht om deze te kunnen besturen. Als uitgangspunt
is te hanteren dat een organisatie al haar informatie moet hebben, en
geen van de gegevens die nooit informatie zullen zijn. Maar wat is de
rol van de informatiearchitect?
Informatie technologie is een kapitaalgoed. Als zodanig hoort ict thuis
in de rij van de hulpmiddelen die een organisatie inzet, zoals machines,
auto’s, huisvesting, kantoorinrichting enz. Ict zou ook, net als de andere
hulpmiddelen, op de balans geactiveerd moeten worden. Dat laatste
gebeurt nog niet zo vaak omdat vele infrastructuren niet zo ingericht
zijn dat ze makkelijk te waarderen zijn. Ict speelt een belangrijke rol bij
het ter beschikking hebben en krijgen van informatie. Het is meestal
zelfs een strategisch hulpmiddel en dat zal het, gezien het belang van
informatie voor een organisatie, ook wel blijven. Het is echter de kennis
van haar informatie die bestuurders in staat stelt om regie te voeren
over investering in en exploitatie van informatie technologie en niet de
ict zelf. Met die kennis wordt de behoefte aan informatie onderbouwd en
is men in staat om vast te stellen welke hulpmiddelen men daarvoor het
beste in kan zetten. Deze kennis van informatie wordt in de informatiearchitectuur ondergebracht, en dient als zodanig beheerd te worden.

Corporate goveranance
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Regie voeren en corporate governance liggen dicht bij elkaar. Met corporate
governance wordt het transparant en deugdelijk besturen van organisaties
bedoeld: adequaat ondernemingsbestuur, effectiever toezicht, meer openheid enz. Het Hampel Committee in het Verenigd Koninkrijk deﬁnieert
corporate governance als “the system by which companies are directed
and controlled”. Voor ict-leveranciers ligt de nadruk evenwel grotendeels
nog steeds op IT-Governance, waarmee het besturen van het investeren
in en exploiteren van ict in de informatievoorziening van een organisatie
wordt bedoeld. IT-Governance is het bestuur van het aanbod aan ictoplossingen. Daar ligt een probleem omdat in de nabije toekomst een
organisatie nauwkeurig moet aangeven wat haar behoefte aan informatie
is. De meeste organisaties zijn niet gewend om zo precies te vertellen
wat de organisatie als geheel nodig heeft. Toch is dat essentieel, getuige
het volgende voorbeeld. Ervaringen met het uitbesteden van productie in
Engeland hebben aangetoond dat zelfs als de lonen in China of India een
vierde zijn van de lonen in eigen land, het dan altijd nog tweeëneenhalf
keer zoveel kost dan het laten produceren in eigen land als gemiddeld

De meeste architect in de informatievoorziening zijn bezig met ict en de inzet daarvan.
Organisaties dienen zich er echter van bewust
te zijn dat zij een architect aan de vraagkant
nodig hebben die hen de kans geeft om weer
volle invloed te krijgen over wat binnen de
eigen organisatie gebeurd. Om dit soort regie
op basis van kennis mogelijk te maken zullen
zij onafhankelijke informatie architecten nodig
hebben en daar zijn er maar weinig van
beschikbaar. Daar ligt nog een grote uitdaging
voor de toekomst.

10 keer moet worden verteld wat nodig is. En dat is niet zelden het geval.
We moeten dus heel precies kunnen vertellen wat we willen, want alleen
dan halen we de gewenste en verwachte voordelen. Daarvoor zullen we
wel de juiste kennis moeten hebben. Het geheel van deze kennis wordt
als de informatie architectuur gezien. Het beheer daarvan wordt ook
wel functioneel beheer genoemd, zij het dat de informatie architectuur
veel meer omvat dan alleen functionaliteit. En niet alleen de kennis van
informatie is van belang, ook de kennis van de andere productiefactoren. Al
deze kennis samen geeft de organisatie de kracht om de doelen te bereiken die zij voor zichzelf gesteld hebben. In feite is dit een kenniseconomie
op micro-economisch niveau. Dat alles gaat aanmerkelijk verder dan allen
IT-Governance.
Dit alles voert ons weer naar corporate governance. Met de genoemde
kennis van haar productiefactoren kunnen de CxO’s als directie de
verantwoording dragen voor het besturen van de organisatie. Men kan
onderhandelen en contracten aangaan voor investering en exploitatie.
Investeren we in ict, dan is dus een beheerde informatie architectuur van
hoge kwaliteit nodig om een goed resultaat te bereiken. Als we dit alles
van micro- naar macro-economisch niveau tillen, dan zien we een directe
vergelijking met wat we de kenniseconomie noemen. Daarbinnen zullen
organisaties immers met kennis van zaken met elkaar onderhandelen als
klant, leverancier, wetgever, uitvoerder en welke rol nog meer te bedenken
is. Een basis daarvoor ligt in ons onderwijs. Goed onderwijs zorgt ervoor
dat we mensen met de juiste kennis, kunde en persoonlijkheid kunnen
verwachten hebben om een innoverende en blijvend concurrerende
economie te realiseren. Permanente ontwikkeling is dan ook een absolute
voorwaarde om onze huidige welvaart minimaal vast te kunnen houden.

Afrika en ict
Dat er een innoverende en blijvend concurrerende economie nodig is, zal
iedereen onderschrijven. De realiteit is dat ondanks dat in maart 2000
in Lissabon door Europese regeringsleiders is afgesproken dat Europa
in 2010 de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie van
de wereld moet zijn, we nog ver van dit doel verwijderd zijn. Overigens
zijn inmiddels wat conservatievere doelen geformuleerd. Europa heeft

grote moeite met innovatie. Het Nederlandse Innovatieplatform lijkt
zelfs gedoemd te zijn om te mislukken, en we schijnen niet of nauwelijks
te weten wat kennis is. Dat laatste is vast te stellen als we het rapport
“Rethinking the European Agenda, ten ICT breakthroughs for reaching
Lisbon Goals”[1] lezen dat PriceWaterhouseCoopers medio 2004 voor
het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken heeft opgesteld.
Daarin wordt gesteld dat informatie technologie essentieel is om de
Lissabon doelstelling te kunnen halen. Die vaststelling is minimaal
vreemd. Zeker, ict is een strategisch hulpmiddel, maar het blijft een
hulpmiddel dat hoogstens in staat is om kennis beter en gemakkelijker
beschikbaar te maken. Het bereiken van “de meeste concurrerende en
dynamische kenniseconomie” zal echter andere zaken vergen dan de
pure inzet van informatie technologie, hoe geavanceerd ook. Een hulpmiddel kan immers nooit bepalen wat aan kennis nodig is. Als dat het
geval zou zijn dan koop je als continent Afrika die ict en je zou van veel
problemen af zijn. Maar zo werkt het niet.
Anno 2005 zit er dus nog steeds iets structureel fout zit in onze manier
van denken en werken. We lijken de macht over ons eigen denken overgedragen te hebben aan technologie en haar leveranciers. Zij vertellen
nu aan organisaties wat hun kennis van informatie, hun informatie architectuur, is. Organisatie lijken slechts betrokken te zijn bij hun eigen situatie
en werken niet vanuit hun eigen “cirkel van invloed”. Geen wonder dat
gedragscodes voor corporate governance angst inboezemen. Het wordt
dan ook tijd dat het management snel weer zelf de touwtjes in handen
neemt. Daarbij is de rol van de informatie architect op dit moment
zwaar onderbelicht. De meeste architect in de informatievoorziening
zijn bezig met ict en de inzet daarvan. Zij werken mee aan het aanbod
van ict-oplossingen voor gestelde problemen. Organisaties dienen zich
ervan bewust te zijn dat zij een architect aan de vraagkant nodig hebben
die hen de kans geeft om weer volle invloed te krijgen over wat binnen
de eigen organisatie gebeurd. Om dit soort regie op basis van kennis
mogelijk te maken zullen zij onafhankelijke informatie architecten nodig
hebben en daar zijn er maar weinig van beschikbaar. Daar ligt dus nog
een grote uitdaging voor de toekomst.

1 “Rethinking the European
Agenda, ten ICT breakthroughs for reaching
Lisbon Goals” uitgebracht
in augustus 2004 door
PriceWaterhouseCoopers
(onderdeel van IBM) in
opdracht van het
Ministerie van
Economische Zaken en
gepresenteerd door
minister L.J. Brinkhorst.
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“Wij hebben 3000 PC’s verspreid over de hele
wereld. Van Argentinië tot Vietnam. Nu kunnen
we alle updates vanaf een plek regelen.”
Viktor Portmann
projectmanager, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Zwitserland

Word beroemd met Windows Server System.
Microsofts Windows Server System helpt het
Zwitserse Ministerie van Buitenlandse Zaken
eenvoudiger de server-infrastructuur van hun
ambassades en consulaten in 156 landen efficiënt
te beheren. Hoe? Mede dankzij Systems
Management Server 2003 en Microsoft®
Operations Manager 2005 is het mogelijk alle
updates voor de 500 servers vanaf één centrale
plaats uit te voeren. Daardoor is in het afgelopen
jaar alleen al op reiskosten ruim € 445.000
bespaard. Daarnaast zijn de onderhoudskosten
verlaagd, is de productiviteit aanzienlijk
toegenomen en is er meer tijd om uitbreidingen
voor te bereiden. Dit is software die u helpt meer
te doen met minder. Wilt u meer weten over de
ervaringen van het Zwitserse Ministerie van
Buitenlandse Zaken, of wilt u weten wie u kan
helpen bij implementatie, ga dan naar
www.microsoft.nl/windowsserversystem

Windows Server System™ omvat:
Server Platform

Windows Server™

Virtualization

Virtual Server

Data Management & Analyse

SQL Server™

Communicatie

Exchange Server

Portals & Samenwerking

Office SharePoint™ Portal Server

Integratie

BizTalk Server™

Management

Systems Management Server

®

Microsoft Operations Manager
®

Veiligheid
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Case: Albert Heijn

Lidwine van As, ictconsultant bij Grey
Matter en Wouter van
Aerle, Business Analist
bij Albert Heijn

Supermarkt wil meer doen met
verzamelde gegevens
Volgens een leverancier van data-opslagsystemen wordt met 93 procent van
alle opgeslagen informatie niets gedaan. Dat maakt veel in potentie waardevolle gegevens nutteloos. Om meer gebruik te kunnen maken van opgeslagen
informatie is in 1999binnen Albert Heijn het Pallas-project van start gegaan
met als doel alle gegevens uit alle bedrijfsprocessen bij elkaar te brengen in een
enterprise datawarehouse. Lidwine van As, ict-consultant bij Grey Matter en
Wouter van Aerle, Business Analist bij Albert Heijn, vertellen over dit project en
de informatie-architectuur die er aan ten grondslag ligt.
tekst: Leo Klaver
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‘In 1999 werd vastgesteld dat de kwaliteit
van de toenmalige management-informatie
van Albert Heijn als sterk onvoldoende
ervaren werd. De situatie werd gekenmerkt
door slechte beheersbaarheid, onvolledigheid,
elkaar tegensprekende cijfers, late beschikbaarheid en het niet-geïntegreerd benaderbaar
zijn van uiteenlopende bronnen. In het licht
van nieuwe ontwikkelingen in de business,
zoals verdergaande differentiatie, was er
een toenemende behoefte aan gegevens op
een groter detailniveau (ﬁliaal- en kassabonniveau). De beschikbare managementinformatiesystemen konden hier vanwege
hun gesloten karakter niet in voorzien, of
waren niet ingericht op het te verwachten
datavolume.’Zo beschrijven Lidwine van As en
Wouter van Aerle het probleem waarvoor de
supermarkt in 1999 stond in de architectuurbeschrijving zoals die door hen is ingezonden
voor het Nederlands Kampioenschap ICT
Architectuur 2004. Daarvoor mochten ze de
eerste prijs in ontvangst nemen. Lidwine geeft
een voorbeeld uit de praktijk. ‘Een aantal jaren
geleden is bijvoorbeeld de bonuskaart ingevoerd. Daarmee kon je gedurende een bepaalde
tijd volgen wat een klant in de winkel deed.
De gegevens werden keurig opgeslagen, maar
in de praktijk werd het zo’n ondoordringbare
berg gegevens, dat daar helemaal geen informatie uitkwam’. De architectuurbeschrijving
laat zien dat de oplossing voor geschetste

problematiek gevonden is in een centraal datawarehouse, de Transaction Repository (TR)
dat gevuld wordt vanuit de verschillende bronsystemen binnen de supermarkt. Vanuit de TR
worden datamarts gegenereerd die bevraagd
kunnen worden door de eindgebruikers en
die zijn toegesneden op de ondersteuning van
speciﬁeke businessvragen en businessprocessen.
Anno 2005 worden de brongegevens elke
nacht aangeleverd, geladen en verwerkt in
de TR en de datamarts en zijn de volgende
dag beschikbaar voor rapportage en analyse.
In de toekomst zullen de bronsystemen hun
informatie steeds meer real-time beschikbaar
stellen. Wouter van Aerle: ‘Dat gaat stap voor
stap. Er zijn nu al rapportages beschikbaar die
de omzet van tien minuten geleden laten zien.’
Hoe is in dit project de keuze voor een datawarehouse tot stand gekomen. Is dit een
beslissing geweest van een informatiearchitect, of is die beslissing elders genomen?
Heeft een datawarehouse niet altijd het
probleem dat met de data daarin altijd
achteruit kan worden gekeken en niet vooruit?

Wouter van Aerle: ‘Toen het project begon
in 1999 is door de projectmanager besloten
gebruik te maken van proven technology. Een
datawarehouse leek toen de beste oplossing,
te meer daar data uit verschillende bronnen
geïntegreerd moest worden. Daarna zijn
informatie-architecten aan het werk gegaan,

waaronder Lidwine, die een raamwerk hebben
neergelegd hoe de kwaliteit van managementinformatie te verbeteren, uitgaande van een
datawarehouse. Verder is het concept niet iets
dat één iemand bedenkt. Daar is op verschillende manieren aan gewerkt. Een externe
deskundige heeft een review-rol gespeeld,
interne medewerkers hebben geparticipeerd in
een soort denktank en er is ook goed gekeken
naar concepten zoals beschreven in de literatuur door bijvoorbeeld Kimball en Inmon.’
Daarmee is het project al weer vijf jaar
onderweg. Waarom duurt het zo lang om
het af te ronden?

Lidwine van As: ‘De eerste oplevering heeft
drie jaar geleden plaatsgevonden, sindsdien
worden nieuwe bronnen toegevoegd. Het kost
tijd om het neer te zetten en als het er eenmaal
staat moet je ervoor zorgen dat het blijft draaien.
Het geheel moet daarnaast steeds worden
aangepast aan de eisen van de tijd.’
Als het voortdurend moet worden aangepast,
hoe stabiel is dan zo’n omgeving die je als
informatiearchitect neerlegt?

Lidwine van As: ‘De uitgangspunten die aan
het begin van het project geformuleerd zijn
staan nog steeds. Verder kies je voor een groot
aantal zaken een praktische invulling. Een
oplossing kan in het begin een goed idee
lijken, maar moet somsworden aangepast op
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het moment dat het datawarehouse groeit. Dan
moet je kunnen zeggen, er is destijds voor deze
oplossing gekozen, maar dat is nu niet handig
meer en er moet nu iets anders komen. Zo
gaan we bijvoorbeeld de inrichting van de datalogistiek gedeeltelijk anders aanpakken, omdat
het aantal datamarts groter is dan aanvankelijk
gedacht en de complexiteit van datastromen te
groot wordt. In deze datamarts, het zijn afsplitsingen van een gedeelte van het grote datawarehouse, wordt voor een speciﬁeke groep gebruikers
hun informatie neergezet, waarover ze dan
vervolgens kunnen rapporteren.’

Om meer gebruik
te kunnen maken
van opgeslagen
informatie is
in 1999 binnen
Albert Heijn het
Pallas-project
van start gegaan
met als doel
alle gegevens
uit alle bedrijfsprocessen bij
elkaar te brengen
in een enterprise
datawarehouse

Welke uitgangspunten zijn er bijvoorbeeld
geformuleerd?

Wouter van Aerle: ‘In de eerste fase is een
aantal key design decisions neergelegd. Het
toepassen van proven technology was daar
een van. Think big, act small was een andere.
Het einddoel was en is een enterprise datawarehouse, maar we wisten dat dat doel te groot
was om het totaal in één keer neer te leggen.
Dus hebben we ervoor gekozen om eerst het
fundament, de architectuur neer te leggen,
met daar bovenop kleine incrementen. Achteraf
moet ik overigens vaststellen dat we nog niet
small genoeg hebben gedacht. De pragmatische aanpak waarover Lidwine net sprak is
een ander uitgangspunt. We wilden, zonder de
theorie daarbij uit het oog te verliezen,
aansluiting zoeken bij best practices op het
gebied van datawarehousing, om zo niet zelf
overal het wiel te gaan uitvinden. Een ander
belangrijk uitgangspunt was dat het datawarehouse business-driven moest zijn. De informatiebehoeften van de business zijn dan ook de
voornaamste drivers voor ontwikkeling en
uitbreiding van het datawarehouse. De business is overigens ookbudgethouder en geeft
het geld uit. Dat iedere type business proces,
merchandising, fulﬁllment, replenishment,
binnen de organisatie zijn eigen unieke informatiebehoeften kent, heeft voor de architectuur
betekend dat er één datamart per business
proces is. Daardoor kan het voorkomen dat
precies dezelfde data in meerdere datamarts
wordt opgenomen. Al deze uitgangspunten,
samen met de data-modellering die in dat
verband zijn bedacht, staan nog steeds overeind.’
Maar zijn daarmee de uitgangspunten goed?
Hoe toets je dat?
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Wouter van Aerle: ‘Die zijn nog steeds goed.
Daar kom je achter op het moment dat je
ermee gaat werken.’
Lidwine van As: ‘Onze belangrijkste toetssteen
is of we waarde kunnen toevoegen aan de
business. Aan de hand van de feedback die je
krijgt van de business kun je zien of je nog wel
op de goede weg zit. Dat neemt niet weg dat
het exact kwantiﬁceren van deze toegevoegde
waarde nog steeds heel moeilijk is. Je moet
het doen met opmerkingen als: dankzij het
beschikbaar zijn van informatie hebben we dit
en dat kunnen bereiken.’
Wouter van Aerle: ‘Het best meetbaar zijn de
beheerkosten. We weten wat het beheer kost
van oude systemen en we hebben in een business-

case laten zien dat we met een datawarehouse,
bottomlime goedkoper uit zouden zijn.’
Is het opzetten van een business-case dan iets
waar een informatie-architect zich mee moet
bemoeien?

Lidwine van As: ‘Je moet het besparingsdoel
niet uit het oog verliezen, maar het is niet
iets waar je als informatie-architect primair
mee bezig moet zijn. Als neergelegd is dat de
beheerskosten met 10 procent omlaag moeten,
dan moet je binnen die grenzen bekijken
hoe je een datawarehouse zo goed mogelijk
kunt laten functioneren. Het is niet zo dat ik
vervolgens ga kijken of er nog meer te besparen valt. Dat laat overigens onverlet dat ik als
informatiearchitect meer zou willen bijdragen
aan het denkproces dat aan het ontwikkelen
van een ict-oplossing vooraf gaat. Er wordt
mijns inziens te vaak gezegd, hier heb je een
ton, maak daar een oplossing voor. Als informatie-architect kun je dan vaak al zien dat
als er twee ton zou worden geïnvesteerd, er
in de toekomst meer kan worden bespaard of
meer waarde voor de business gecreëerd kan
worden. Ik beschouw het als onderdeel van
mijn taak als informatie-architect om voor
debusiness inzichtelijk te maken wat een
andere, betere oplossing zou kunnen zijn.’
Doe je dat ook? En wordt dat op prijs
gesteld?

Lidwine van As: ‘Ja en het wordt over het algemeen wel op prijs gesteld, maar dat wil nog
niet zeggen dat er altijd iets mee wordt gedaan.’
Wouter van Aerle: ‘Informatie-architecten
zouden inderdaad meer betrokken moeten
worden bij het ontwikkelen van oplossingen,
en niet alleen maar het verzoek krijgen om de
bedachte oplossing in te vullen. Je moet met je
klanten om tafel kunnen zitten, om hen te
kunnen vragen wat ze willen hebben. Misschien
blijkt dan wel dat ze net zo goed een spreadsheet kunnen gebruiken, in plaats van een datawarehouse. Trek daaruit niet de conclusie dat
we niet met klanten aan tafel zitten. Nu we
eenmaal een basisvoorziening voor management-informatie hebben, komen er steeds
meer spin-off vragen uit de business. Managers
in winkels bijvoorbeeld willen meer met informatie kunnen doen. Op deelgebieden is er wel
heel goed contact tussen business en informatiearchitect. In dit contact stel ik hen altijd de
vraag, voor welk probleem is dit de oplossing?
En welk business-probleem gaat dit oplossen.’
Kunnen gebruikers goed onder woorden
brengen wat ze willen hebben?

Wouter van Aerle: ‘Dat verschilt heel erg.
Sommige klanten denken heel erg in oplossingen, terwijl anderen aangeven wat het
probleem is. Een voorbeeld. We verkopen
heel veel non-food artikelen in de winkel.
Een vraag van een manager was wat te doen
met alle paasartikelen die na Pasen nog in de
winkel lagen. Deze manager moest op basis
van informatie een beslissing nemen over hoe
ver deze artikelen af te prijzen om tegelijkertijd toch een optimale marge te realiseren. Je

wilt zo min mogelijk afprijzen, maar zo veel
mogelijk verkopen. Dat is een optimalisatievraagstuk waar wij bij kunnen helpen.’
Hoeveel informatie-architecten werken er bij
Albert Heijn?

Lidwine van As: ‘Het is maar de vraag wat
onder informatie-architect wordt verstaan?
Er zijn heel wat mensen hier die zich geen
informatie-architect noemen, maar wel met
het onderwerp bezig zijn. Het is een term die
hier niet echt wordt gebruikt. Er is ten aanzien
van het data warehouse ook niet iemand die
gezien mag worden als hoofd-architect, die in
zijn eentje de richting dicteert. De kracht hier
is dat er gewerkt wordt met een team waarin
medewerkers uit verschillende disciplines
zitting hebben, die verschillende ervaringen
met zich meebrengen en die gewend zijn om
over het eigen vakgebied heen te kijken. Zo
zit er in het team bijvoorbeeld iemand die
alles weet van databases, een deskundige op
het gebied van datamodellering en datawarehouses, iemand die alles weet van architecturen, en deskundigen op het gebied van
datalogistiek, rapportages en iemand die
contact heeft met de klant. Dan krijg je toch
betere oplossingen.’
Wouter van Aerle: ‘We halen zo’n multidiscplinair team met (vakgroep)specialisten bijvoorbeeld nu bij elkaar als er door voortschrijdend
inzicht knelpunten ontstaan, bijvoorbeeld het
al genoemde probleem met de data-logistiek.’
Maar wie coördineert dan de architectuur
op corporate niveau? Ik mag toch aannemen
dat er sprake is van dergelijke coördinatie?

Wouter van Aerle: ‘Ja die is er zeker. Er is een
team van zes applicatie-architecten, dat in een
architectuurblauwdruk heeft neergelegd welke
applicaties er moeten zijn en hoe applicaties
moeten samenwerken. Ook wordt op dat
niveau vastgelegd welke functies een applicatie
moet vervullen. Vervolgens treedt het proces
in werking, waarin de functies worden ingevuld.
Het data warehouse is één van de componenten
in die overall architectuur, met een eigen
architectuur-blauwdruk. Soms worden er daarbinnen oplossingen gevraagd die wel wenselijk
zijn voor een bepaalde business unit, maar die
qua architectuur conﬂicterend zijn met het
algemeen belang. De uitdaging in zo’n groot
project als dit is toch om alle detailoplossingen
in lijn te houden met wat oorspronkelijk is
bedacht. Deze problematiek komt voort uit de
omstandigheid dat het Competence Center
BI voor nieuwbouw in principe geen zelfstandig
aan te wenden budget heeft. Geld voor nieuwe
functionaliteiten en projecten moet worden
vrijgemaakt door de diverse business-units.
Het bewaken van de architectuur kan nu
alleen plaatsvinden als er aan de businesskant
de behoefte wordt gevoeld voor goede geïntegreerde oplossingen.’’
De doelstelling van Pallas was en is het creëren
van een brede oplossing voor de huidige
problematiek ten aanzien van informatievoorziening binnen de organisatie, deze

informatievoorziening op een hoger plan te
brengen en het fundament te leggen voor
verdere uitbreiding. Is deze doelstelling wel
realiseerbaar als elke business unit mag
bepalen of ze daar wel of geen geld voor
over hebben?

Wouter van Aerle: ‘Dat is zeker wel realiseerbaar. Het fundament had een brede instemming
van de business. Vanuit het budget dat daarvoor beschikbaar was zijn deeloplossingen
ontwikkeld. Dat neemt niet weg dat we in de
praktijk hebben gezien dat er alleen maar
sprake kan zijn van een geïntegreerde oplossing,
als de business-units dat idee ondersteunen.
Toen dat probleem is gesignaleerd heeft dit
geleid tot het instellen van een BI-stuurgroep
die oa tot taak heeft om de integratiete waarborgen. De stuurgroep analyseert waar er
sprake is van overlap in de ict-vragen van de
units en waar de tegenstijdigheden. We willen
deze stuurgroep eigenlijk het mandaat geven
om de oplossingen voor te schrijven.’

Trekt er dan niemand aan de bel als er
sprake is van een forse tijdsoverschrijding????

Wouter van Aerle: ‘Er is zeker wel aan de bel
getrokken. Maar hoe je het wendt of keert, een
datawarehouse wordt niet als bedrijfskritisch
gezien. Logistiek is dat bijvoorbeeld wel. Er
is ooit berekend dat als de logistiek uit zou
vallen, Albert Heijn binnen twee of drie dagen
out of business is. SLA’s voor het datawarehouse
liggen dan ook lager dan voor operationele
systemen. Als het datawarehouse een dag uit de
lucht is, heeft dat geen invloed op de productie.’

Als buitenstaander zie ik daar zeker de
logica van in. Maar waarom niet vanaf het
begin voor een dergelijke aanpak gekozen?
Iedereen kan toch zien dat als er een geïntegreerd systeem moet komen, het een keer
spaak gaat lopen als er de belangen van
afzonderlijke business-units niet op elkaar
worden afgestemd?

Lidwine van As: ‘Aan het begin kregen we een
lumpsum om het systeem neer te zetten, maar
toen was nog niet bekend wie de eigenaar van
het systeem zou worden. Als informatie-architect
als ik die term hier maar even gemakshalve
gebruik, ben je zeer afhankelijk van de ontwikkelingen binnen een organisatie. ‘
Wouter van Aerle: ‘Zo’n man/vrouw kan zo’n
rol het beste waarmaken als er aan de businesskant een eigenaar is van een applicatiedomein
die misschien wel 10 verschillende gebruikersgroepen van dat systeem vertegenwoordigt.
We hebben geleerd dat pas als er aan de businesskant zo’n primus inter pares, zo’n integrator
is, dan je dan pas je architectuur kan handhaven. Dan nog kun je van een architectuur
afwijken, maar dat is dan een afgewogen
besluit. Soms moet je ook pragmatisch zijn.’
Lidwine van As: ‘Een architectuur moet geen
strak keurslijf zijn. Je kunt beter een enabler
voor de business zijn als je ook in staat bent
om zaken heen en weer te schuiven. Je moet
weten wat je kunt veranderen en wat je overeind moet houden. Dat zou de vaardigheid van
een architect moeten zijn.’
Wat hebben jullie nog meer geleerd?

Wouter van Aerle: ‘De doorlooptijd van het
project is langer geweest dan aanvankelijk
was bedacht. Door de initiele incrementen niet
klein genoeg te maken, konden we de eerste
deeloplossingen niet snel genoeg opleveren.
Hadden we dat wel gedaan, dan hadden we
sneller de leercurvekunnen doorlopen en dat
had ons sneller inzicht gegeven in wat het
voor de organisatie betekent de architectuur
toe te passen. Dat doet overigens niets af aan
de uitgangspunten.’

Wilt u een
abonnement op

Informatie &
Architectuur?
Vul de bon in op
www.tiem.biz
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Evolutie van ict

Naar een wereld van
service oriented architectures
Volgens Pat Helland, Software Architect bij Microsoft Corporation
ontwikkelt de ict zich op een vergelijkbare wijze als de industrie,
(detail)handel en de steden in Noord-Amerika in de afgelopen twee
eeuwen. Door de technologische revolutie hebben Amerikaanse
metropolen nieuwe modellen en patronen voor commercie en communicatie geadopteerd. Er zijn veel parallellen te vinden met hoe de
ict zich ontwikkelt. Dezelfde – bijna autonome – krachten spelen
een rol. Wat kunnen we van de geschiedenis van de Amerikaanse
ontwikkeling leren, waar staan we op dit moment in de ict en wat
staat ons nog te wachten?
door: Pat Helland
����
e

e

Wat zijn de overeenkomsten tussen de ontwikkeling in de 19 en 20
eeuw van de Amerikaanse maatschappij op het vlak van verstedelijking,
industrialisatie en (detail)handel en de ontwikkeling van de ict-functie
binnen bedrijven gedurende de laatste twee decennia? Het antwoord
op deze vraag is dat zowel de stad als de ict-functie in het begin
gestaag zijn gegroeid in een geïsoleerde omgeving. Hierdoor zijn
vergelijkbare problemen verschillend aangepakt en is de ene stad de
andere niet, net zo goed als het ene ict-datacentrum het andere niet
is. Dezelfde soort producten zien er in stad A heel anders uit dan in
stad B. Deze situatie kon ontstaan omdat er nauwelijks sprake was
van uitwisseling van mensen en goederen. Een mens kon zich per
paard niet meer dan een paar tiental kilometers per dag verplaatsen
en kwam zelden buiten de eigen omgeving. Grootscheepse verplaatsing
van goederen was niet mogelijk; de meeste steden waren ‘self
supporting’. Hetzelfde kan gezegd worden over de ict-functie binnen
organisaties. Ook deze is lange tijd grotendeels ‘self supporting’
geweest. De informatisering van dezelfde soort zaken als klanten,
orders, producten en facturen is binnen iedere ict-afdeling op een
andere manier ingericht. Net als in steden maakt dat niet veel uit; er
was immers nauwelijks sprake van uitwisseling van informatie
tussen de geïsoleerde ict-functies.

Einde isolement
Het isolement wat betreft steden en handel bleef bestaan totdat in
het midden van de 19e eeuw de spoorlijn steden van Amerika met
elkaar verbond. Opeens konden mensen reizen en nieuwe plaatsen
bezoeken. Het vervoer van basisgoederen zoals katoen, planken,
kolen en graan werd direct een groot succes. Dit alles leidde tot
grote veranderingen. Er ontstond een explosie in de detailhandel.
Winkeliers plaatsten hun winkels vlak bij het spoor en verzamelden
daar vele soorten goederen. Mensen reisden per trein naar die winkels
en kochten massaal in. Het viel daarbij wel op dat gefabriceerde
goederen uit stad A niet goed aansloten op of samenwerkten met de
gefabriceerde goederen uit stad B. De meeste goederen werden aan
22 het begin van de 19e eeuw met de hand gefabriceerd. Als de onder-

delen van een product niet goed op elkaar aansloten werd er net
zolang geschaafd en geschuurd totdat het paste. Zo werden moeren
en bouten, wielen en assen stuk voor stuk passend gemaakt op
elkaar. Totdat pioniers als Honore LeBlanc en Eli Whitney de idee
introduceerden van standaard onderdelen in het productieproces.
Whitney introduceerde het ‘interchangeability’ systeem. Door een sterke
controle over de speciﬁcatie en productie van onderdelen was Whitney
in staat om in korte tijd 12000 musketten te maken voor het Amerikaanse
leger. Ging het daarbij nog om standaardisatie binnenshuis – binnen
een enkele fabriek – aan het einde van de 19e eeuw was er sprake van
defacto standaarden over de verschillende producenten, waardoor
onderdelen uit fabriek A goed pasten in producten die in fabriek B
werden gefabriceerd. Bedrijven die onderdelen met een hoge mate
van standaardisatie en precisie maakten, deden het een stuk beter
dan bedrijven die de consistentie minder goed voor elkaar hadden.
Het isoloment van ict-functies duurde tot het midden van de negentiger
jaren van de vorige eeuw. Internet zorgde voor de ontsluiting van de
voorheen geïsoleerde ict centra – zowel op het werk als thuis. Anno
2005 verplaatsen mensen zich al surfend virtueel massaal naar nieuwe
plaatsen. De verkoop en consumptie van basisgoederen zoals plaatjes,
muziek, software en video via het internet was al snel een succes.
Bedrijven openden virtuele winkels waar men die basisgoederen
verkocht. Wel viel op dat de consistentie van gegevens en de integratie
van de verkoopfuncties te wensen overliet. Klanten moesten binnen
hetzelfde bedrijf op meerdere plaatsen hun adreswijzigingen doorgeven en bestellingen geplaatst via het internet waren onbekend bij
telefonische helpdesk.
Binnen de ict-functie zien we in de negentiger jaren ook een begin
van standaardisatie. Binnen hetzelfde bedrijf ontstaat er overeenstemming over de deﬁnities van entiteiten als klant en order, maar
moet er nog ﬂink geschaafd en geschuurd worden om die deﬁnities
passend te krijgen in de diverse applicaties die er mee omgaan.
Immers iedere applicatie modelleert de datastructuren op zijn eigen
manier. Uitwisseling van gegevens tussen die applicaties vereist heel
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vaak knip- en plakwerk door mensen. We zien een begin van echte
standaardisatie over de applicaties en bedrijven heen in de XML en
Web Services speciﬁcaties. Maar dat begeeft zich slechts op syntactisch
niveau; een goed begin, maar niet voldoende. De volgende stap is
standaardisatie van de semantiek, zodat uitwisseling van informatie
tussen applicaties en tussen bedrijven echt op business niveau (in
plaats van alleen technisch niveau) kan plaatsvinden. Dat betekent dat
we op termijn een standaardisatie van generieke business concepten
als klant, order en factuur kunnen verwachten; zowel op horizontaal niveau als verticaal binnen bedrijfssectoren. Applicaties – en:
leveranciers van applicaties – zullen zich hierop moeten aanpassen
of ze zullen verdwijnen. Ook organisaties moeten zich op de komende
semantische standaardisatie en integratie van business concepten
gaan instellen. De marktwerking zal ook daar zijn invloed doen gelden.

Assemblage
Standaardisatie maakt assemblage van producten mogelijk waarbij
de onderdelen van vele leveranciers afkomstig zijn. De onderlinge
concurrentie tussen de leveranciers zorgt voor verbeteringen in de
efﬁciëntie en kwaliteit van die onderdelen. Daardoor kan de producent
(assembleur) van eindproducten ook steeds betere kwaliteit en een
hoger niveau van producten gaan leveren. Zo wordt het fabricageproces een waardeketen aangedreven door productie en levering van
onderdelen, assemblage, reputatie en vertrouwen.
Een bedrijf dat ﬁetsen maakt, levert zelf hoogstens alleen nog het
frame. De pedalen, wielen, remmen, versnellingen, verlichting en
zadels worden gemaakt door andere bedrijven. Standaardisatie van
die onderdelen was een noodzakelijke voorwaarde en opende de
mogelijkheid tot nieuwe, samengestelde producten van een hogere
kwaliteit. Een bedrijf dat van scratch een complete ﬁets maakt, kan
niet meer overleven.
We zien datzelfde proces van assemblage terugkomen in het ontstaan
van de virtuele onderneming waarin bedrijfsfuncties meer en meer
worden opgedeeld en waarbij men bij elke deelfunctie zich afvraagt:
“doen we dit nog zelf of besteden we het uit?”. Vrijwel elk bedrijf heeft
vandaag de dag de catering, de salarisadministratie, de beveiliging
en het wagenparkbeheer uitbesteed aan daarin gespecialiseerde
bedrijven die dankzij de onderlinge concurrentie hun diensten goedkoop en goed kunnen leveren op basis van standaardcontacten. Niet
alleen de ondersteunende processen worden uitbesteed. Bedrijven
besteden steeds vaker onderdelen van hun primaire proces uit. Met
name die zaken waarin ze zich niet meer kunnen onderscheiden. Neem
als voorbeeld het ontwerpen en produceren/assembleren van pc’s. Voor
bedrijven als HP en – tot voor kort – IBM geldt dat toch als kernactiviteit.
Toch besteden beiden dit uit aan Electronic Manufacturing Service
(EMS) Providers zoals Celestica en Flextronics. Dat uitbesteden van
bedrijfsfuncties vereist standaardisatie van de business operaties en
de uit te wisselen gestructureerde gegevens zodat de werkstroom
meer en meer geautomatiseerd kan worden. Als dat het geval is
spreken we met recht van een virtuele onderneming waarin een
eindproduct gemaakt wordt door vele participerende bedrijven.

recent heeft Wal-Mart blijk gegeven van haar machtspositie door
eisen op het gebied van RFID’s aan de toeleveranciers op te leggen.
Kijken we naar de ict, dan zien we dat al lange tijd de bedrijfsapplicaties bepalen hoe (delen van) het bedrijfsproces er uit komt te zien.
Vrijwel altijd loopt het bedrijfsproces over meerdere van die applicaties en moeten mensen de integratie daartussen verzorgen. We
noemen dit ‘draaistoel integratie’ waarbij operators de gegevens uit
applicatie A overnemen, bijschaven en invoeren in applicatie B. De
voornaamste vorm van B2B integratie is nogal altijd ‘fax and pray’.
We zijn nog ver verwijderd van het gestroomlijnde, geautomatiseerde
bedrijfsproces. Maar ook hier zal een verschuiving van de macht
gaat plaatsvinden. Straks zullen niet langer de ‘back end’ bedrijfsapplicaties de dienst uitmaken, maar het ‘front end’ bedrijfsproces. De
toeleverende bedrijfsapplicaties zullen zich moeten schikken naar
de eisen die vanuit het bedrijfsproces worden gesteld op het gebied
van standaardisatie van datastructuren, gegevensuitwisseling en uit
te voeren gegevensbewerkingen. Het geautomatiseerde bedrijfsproces
moet ﬂexibel in te richten en eenvoudig aan te passen zijn en daarin
moeten de bedrijfsapplicaties zich schikken. Het modelleren en
orkestreren van bedrijfsprocessen wordt straks de bepalende kracht
in hoe bedrijfsapplicaties ontworpen en ingezet gaan worden.

COMPETENTIES
VOOR ICT-ARCHITECTEN
IN EEN VERANDERENDE

OMGEVING

Waar staan we?
De ﬁguur op pagina 23 geeft een tijdslijn van de ontwikkeling van
de Amerikaanse maatschappij sinds ongeveer 1800. Als we onderschrijven – zoals betoogd in dit artikel – dat de ict ontwikkeling langs
dezelfde lijnen loopt, dan wordt de hamvraag: waar staan we dan op
dit moment in de ict en wat staat ons nog te wachten? We plaatsen
de ict van 2005 daarvoor in de ﬁguur rond 1880 in de ontwikkeling van
de Amerikaanse metropolen. Dan zien we dat voor ons ligt verder
gaande standaardisatie is en uitwisseling van gegevens en functionaliteit. Syntactisch zijn we daar al goed mee begonnen (web services!),
maar op semantisch niveau is nog een lange weg te gaan. Wat we
ook nog niet zien gebeuren is het modelleren, orkestreren en automatiseren van de bedrijfsprocessen en het daar vervolgens in hangen
van de back end bedrijfsapplicaties.
Gaat het met de ict dan nog 100 jaar duren voor we op dit ‘Wal Mart’
moment zijn aanbeland? Nee de ontwikkelingen in de ict verlopen
veel sneller. Technologisch doet nog steeds de Wet van Moore opgeldt,
maar ‘psychologisch’ kunnen we dat enorme tempo niet aan. Het is
natte vingerwerk, maar we moeten toch zeker rekenen op een tiental
jaren. En ondertussen ontwikkelt de gewone maatschappij zich ook
in steeds rapper tempo verder.
Geschreven door Pat
Helland, Software Architect
bij Microsoft Corporation,
Redmond; bewerkt door
Dik Bijl, Enterprise Architect
bij Microsoft Nederland
Meer over Pat Helland en
zijn werk: www.pathelland.com

door: Paul Teeuwen, Ria van Rijn en Cootje van den Berg

Dit artikel is geschreven om ict-architecten en hun managers te helpen om
te gaan met nieuwe eisen die gesteld worden aan ict-architecten. Van ictarchitecten werd al een heleboel verwacht, maar recent is daar de vraag nog
bijgekomen in hoeverre de architecten ook een taak hebben op het gebied
van organisatieverandering1.
In dit artikel proberen wij na te gaan welke veranderingscompetenties de
ict-architect zou moeten hebben op basis van het veranderen in kleuren2.
Voor de architecten zelf biedt het een kader om te bepalen in hoeverre zij
zich verandercompetenties eigen willen maken; voor architectuur managers
biedt het een uitweg van de gevoelde noodzaak om van iedere architect een
veranderingsdeskundige te maken.

Tijdens discussies kwamen we steeds meer soorten
architecten tegen. Op het gevaar af weer een nieuwe indeling te maken, hebben we uiteindelijk vijf
rollen van ict-architecten onderkend:
Enterprise Architect: Maakt een bestemmingsplan
voor de architectuur op ‘enterprise’ schaal.
BU Architect: Maakt voor een Business Unit manager
een architectuur voor zijn of haar BU.
Project Architect: Bewaakt voor een bepaald project
de consistentie van de architectuur keuzes.
Domein Architect: Maakt de architectuur voor
generieke voorzieningen die door meerdere (of alle)
Business Units worden gebruikt
Proces verbeteraar Architectuur: Introduceert architec-
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Wal-Mart

tuur denken in de organisatie, en verbetert het

De grote winkelcentra die aan het eind van de 19e eeuw in de VS
dicht bij het spoor ontstonden, waren nog echt de uitstalling van de
productiebedrijven. Wat later ontstonden ook de warenhuizen en de
supermarkten die ‘intramuraal’ de diverse merken uitstalden. Maar
steeds bepaalden de productiebedrijven wat er wanneer en tegen
welke prijs gekocht kon worden. En toen kwam Wal-Mart die zorgde
voor een revolutie door de macht van de producenten over te
hevelen naar de detailhandel. Wal-Mart bepaalde wat er wanneer en
tegen welke prijs verkocht ging worden. Zij kon dat doen omdat zij
de kopers een geweldige winkelervaring en lage prijzen aanbood,
waardoor het voor winkelaars meer en meer een “one-stop shop”
werd. Als de producenten zich niet aanpasten werden hun producten
eenvoudigweg niet meer in de schappen gezet. En dat konden en
kunnen de meeste producenten zich niet permitteren. Ook zeer

architectuur proces om op hogere volwassenheidsniveaus te komen.
Bij deze indeling zijn wij er van uit gegaan dat de
Business Units de resultaatverantwoordelijke eenheden
zijn. Het komt ook wel voor dat deze BU Architecten
niet zo heel duidelijk aan een resultaat-eenheid
gekoppeld zijn, maar eerder aan een functioneel gebied.
De navolgende beschouwing blijft in onze ogen dan
net zo geldig. De Enterprise Architect is meer coördi-

Bent u het (deels) oneens met de strekking van dit verhaal:
laat het ons weten. Redactie@ia.biz

nerend over bovengenoemde BU’s (staf-achtig).Bij
de domein architect gaat het om generieke voorzieningen; in eerste instantie kun je denken aan het
netwerk of E-mail, maar tegenwoordig kun je ook
SAP-architecten of CRM-architecten tegenkomen.
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De procentuele verdeling over deze soorten architec-

teambuilding). De ﬁt tussen mens en organisatie is

geregeld worden. Geel wordt dan ook van belang.

ten is afhankelijk van het volwassenheidsniveau van

belangrijk.

Business Unit Architect De BU architect heeft een

de architectuur. Op lagere niveaus (denk aan AMM3

Groen: Mensen willen leren, en hoewel dat met vallen

coördinerende rol binnen een BU over alle projecten

niveau 1 en 2) zijn de rollen vaak niet duidelijk

en opstaan zal gaan, is leren de basis voor de verandering

en applicaties heen (en soms ook nog over de tech-

gescheiden, en heeft één architect (vaak onbewust)

Wit: Zelforganisatie is de basis voor verandering.

nische infrastructuur). Hij is succesvol als hij in staat

meerdere rollen tegelijk. Vanaf AMM niveau 3 zie je

Incrementeel veranderen mag: trekkersmodel (geen

is overeind te blijven in het machtsspel van de spelers

de architect omgeven door een volwassen organisatie

vast doel voor ogen).

in de BU, en zodoende een enigszins consistente

en een adequate governance waardoor duidelijker
rolverdelingen mogelijk zijn.

architectuur in de lucht te houden. Dat betekent
De meeste ict’ers komen uit een wereld vol blauw-

dus veel geel (macht) en een beetje blauw (voor

drukken: zeker vroeger was architectuur het maken

de consistentie).

Om een idee van de verdeling te geven, onze schatting

van blauwdrukken. De kleurenmethode geeft de

Vaak is hij of zij ook de hierarchische manager van

is dat op AMM niveau 3 van de architecten 50% als

mogelijkheid om ook met een andere bril naar ver-

de project architecten binnen de BU, dan komen ook

project-architect werkt, 20% als BU architect, 5%

anderingen te kijken.

rode en groene aspecten erbij.

als enterprise architect en 5% als procesverbeteraar.

Enterprise Architect De enterprise architect is succesvol

Aangegeven is welke
competenties bij welke
kleuren horen.
Je kunt zien dat Blauw
veranderen stoelt op
goed analyseren, een
plan maken en het
doorzetten van de
plannen. Voor geel
veranderen is verbreding belangrijk (oplossingsruimte vergroten
– vaak een scherpe
tegenstelling met de
blauwe benadering!),
beïnvloeden en besturen.
Zo kun je voor elk van
de kleuren zien waar de
nadruk ligt. Hoe hoger
het getal hoe groter
de nadruk

Blauw

Geel

Rood

Groen

Wit

Blauw

Geel

Rood

Groen

Wit

Analyseren

5

3

1

3

3

Project Architect

5

4

1

1

1

Verbreden

1

5

5

3

5

BU Architect

3

5

5

2

1

Vertrouwen wekken

3

3

5

3

3

Enterprise Architect

2

5

3

3

3

Beïnvloeden

3

5

5

3

3

Domein Architect

3

5

3

3

3

Faciliteren

3

5

3

5

5

Proces Verbeteraar

1

3

4

5

5

Aanpassen

1

3

3

3

5

Organiseren

3

3

3

3

1

Besturen

1

5

3

3

1

Presteren

5

1

5

3

1

Ondernemen

1

5

3

3

5

Groepen competenties

Project Architect

BU Architect

Enterprise Architect

Domein Architect

Proces Verbeteraar

Analyseren

5

3

3

3

3

Verbreden

2

5

5

5

3

Vertrouwen wekken

3

3

2

5

5

Beïnvloeden

3

5

5

3

5

Faciliteren

3

5

5

3

5

Als domein architect werkt 20%, maar dit kan sterk

De verschillende rollen en de kleuren

variëren (tussen de 5 en 25%), waarbij de trend

De project architect. Wanneer is een project architect

kan bewegen een gezamenlijke richting te kiezen.

stijgend is, aangezien er steeds meer generieke

succesvol? Hij moet in staat zijn om ervoor te zorgen

Dat betekent dat hij een politiek dier moet zijn. Geel

Aanpassen

2

3

3

3

3

voorzieningen komen4.

dat binnen het project alle ontwerpbesluiten een

is dus erg belangrijk. Er vindt verbreding plaats: omdat

Organiseren

3

3

3

3

3

consistent geheel vormen. Hij is niet persé degene

het speelveld groter wordt (meer Business Units,

Besturen

1

5

3

5

1

die al die besluiten zelf neemt. Een aantal richtlijnen

vaak ook internationaal (andere culturen!)) is meer

Presteren

5

5

3

3

3

De aanpak van de Caluwé en Vermaak begint lang-

komen uit de enterprise architectuur, op basis hiervan

omgevingsbewustzijn en organisatiebewustzijn

Ondernemen

1

3

5

5

3

zamerhand een ‘standaard’ te worden in de ict-

en de projectdoelen maakt de project architect een

nodig. Doorgaans betekent dit ook dat speciﬁeke

architecten wereld5. Daarom hier alleen een korte

project-architectuur. Deze projectarchitectuur wordt

technische know-how op een deelgebied plaats maakt

samenvatting van de vijf denkwerelden die bestaan daar

dan weer verder uitgewerkt door ontwerpers.

voor het talent om aan te sluiten bij opkomende

waar het gaat om veranderen van een organisatie.

Overal in dit traject worden architectuur en ontwerp

initiatieven en van daaruit de toekomst vorm te

beslissingen genomen. De project architect moet er

geven. Dat betekent dus ook ﬂexibiliteit en creativiteit:

Blauw: Het plan is belangrijk, maak het plan niet

dus voor zorgen dat dit een consistent geheel is en blijft.

ga niet uit van één beste oplossing die kost wat kost

afhankelijk van individuele opvattingen en houd de

Welke kleuren vinden we hier terug: vooral blauw.

doorgezet moet worden, maar weet de verschillende

afgesproken uitkomst steeds voor ogen

Als de kaders goed gezet zijn door Enterprise

afdelingen te mobiliseren om tot een gezamenlijk

Geel: Ga uit van de belangen van de verschillende

Architectuur en Business Unit Architectuur (hogere

resultaat te komen. Dit is een witte benadering, met

stakeholders en richt je daarnaar; draagvlak creëren

volwassenheid), hoeft de Project Architect niet erg

een groen randje!

hoort hier ook bij

zoveel dingen buiten het project te regelen. Vaak is

Domein Architect Een domein architect is succesvol

Rood: Het gaat erom mensen te veranderen en daar-

dat echter niet het geval en moet er (binnen het

als hij generieke voorzieningen weet te bewerkstelligen

voor heb je HRM instrumenten (belonen en straffen,

project) nog een stuk overkoepelende architectuur

die inderdaad nuttig blijken te zijn voor de organisatie,

Veranderen in kleuren

als hij meerdere onderdelen van het bedrijf er toe

Figuur 1
Voor verschillende
architecten zijn andere
kleuren belangrijk.

Figuur 2
Overzicht van welke
competenties nodig zijn
voor een rol.

26

27

en meer in het bijzonder voor de Business Units in

In kleine organisaties of organisaties die op AMM

het bedrijf. Zijn taak is dus drieledig: enerzijds ver-

niveau 1/2 staan, zie je vaak dat enkele personen

zinnen welke voorzieningen er zouden moeten zijn,

alle vijf rollen moeten vervullen. Dat betekent dat er

vervolgens in gang zetten dat deze uitgerold worden

nogal wat van hen gevraagd wordt: eigenlijk moeten

en tenslotte ervoor zorgen dat ze bekend zijn bij de

ze alle competenties in hoge mate bezitten. In zulke

degenen die het zouden moeten gebruiken. Deze

gevallen kan er ook overwogen worden speciﬁeke

drie taken kennen drie kleurenpatronen. Het uitdenken

activiteiten door collega’s te laten faciliteren: vraag

is Blauw en Groen, het uitrollen Rood en Geel, en

iemand van communicatie om een communicatie-

het laten gebruiken Groen en Geel met een tikje

plan voor architectuur op te stellen en laat een van

wit. Puur op basis van kleuren geen eenvoudige taak.

de business managers de workshops voor het MT

De vraag is dus of één persoon dit allemaal kan.

modereren7. Extern inhuren is ook een optie.

Proces verbeteraar.Het bereiken van een hoger
niveau van architectuur (zoals beschreven in de

Conclusie

eerder genoemde Achitecture Maturity Modellen)

Als we de lijst met competenties bekijken, wordt er

gaat niet vanzelf.

nogal wat gevraagd. Dat brengt ons wel bij de vraag

Omdat procesverbetering in het algemeen ontwikke-

of er voldoende ict-architecten zijn met al deze

lingsgericht is, is het duidelijk dat groen hier de

competenties in hun rugzak?

belangrijkste kleur is: zowel leren van individuen als

In eerste instantie denken wij van niet, er zijn niet

de organisatie als collectief zijn hier aan de orde.

zoveel mensen die van nature analytisch en creatief

Daarnaast zijn er rode elementen, met name de

zijn, ﬂexibel en standvastig, enz. De eerste generatie

ontwikkeling van talenten en het laten sporen van

succesvolle ict-architecten combineerden deze tegen-

de doelen van individu en organisatie.

strijdige eigenschappen en wisten het goede even-

Competenties

wicht te vinden in elke situatie. Nu er steeds meer
architecten komen (elke BU heeft nu een architect,

Vanuit de kleuren kun je op zoek gaan naar compe-

en elk project zou er een moeten hebben – een ont-

tenties, maar wat zijn competenties eigenlijk? Kort

wikkeling die wij overigens toejuichen), is het aanbod

samengevat is een competentie het vermogen om

van deze natuurtalenten natuurlijk erg schaars.

kennis, vaardigheden en houdingsaspecten op de

Wij zien de oplossing uit twee hoeken komen: enerzijds

juiste manier te kunnen toepassen in voorkomende

opleiding en training. Vooral op het niveau van de

situaties zodat de boogde resultaten behaald worden.

project architect kunnen een aantal competenties

Competentielijsten zijn er in alle soorten en maten;

versterkt worden. Hoog op de lijst staan luisteren,

zij kunnen soms heel gedetailleerd zijn. Voor dit artikel

organisatiesensitiviteit, en mondelinge en schriftelijke

hebben wij gebruikt gemaakt van een samengevatte

uitdrukkingsvaardigheid.

lijst van GITP. Tijdens de analyses hebben we ook

Anderzijds kun je denken aan ‘zij-instromers’. Wij

gebruik gemaakt van een gedetailleerde lijst van 54

kennen succesvolle architecten die afkomstig zijn uit

competenties, maar dat leidde tot het ‘kind in de

andere afdelingen: algemeen management consultants

speelgoedwinkel’ syndroom: een architect zou meer

(vooral sterk in faciliteren en beinvloeden), project

dan dertig van die competenties moeten bezitten: niet

managers met begrip voor architecten (sterk in

realistisch en (vanuit P&O optiek) ook niet betaalbaar.

besturen: versterken vaak de resultaatgerichtheid)

Welke competenties horen bij welke rol?

en natuurlijk de lijnorganisatie (versterken vertrouwen
en organiseren).

In het voorgaande hebben we twee stappen gemaakt:

Managers van architectuurafdelingen zouden hun

van rollen naar kleuren en van kleuren naar compe-

groep architecten ook als een ‘portfolio’ kunnen

tenties. Als we deze twee stappen combineren hebben

beschouwen, waarbij in de groep het totaal aan

we een overzicht welke competenties nodig zijn

competenties aanwezig is, maar niet noodzakelijk in

voor een rol. (zie graﬁek. 3)

ieder van de architecten afzonderlijk8.

Enkele opmerkelijke punten uit de graﬁek willen wij

De individuele architect dient voor zichzelf een eerste

nader belichten. Het verbreden (vergroten van de

analyse maken waar zijn sterke, en waar zijn zwakke

oplossingsruimte: er is niet één beste oplossing) is

kanten qua competenties liggen. Bij een vergelijking

hoog zowel voor de BU-architect, de Enterprise

met de benodigde competenties voor de diverse rollen,

Architect als de domein architect6.

kun je een richting bepalen welke rol het meest passend

De lage score bij vertrouwen wekken voor de

voor je is, en indien je die rol ambieert, welke com-

Enterprise Architect zal misschien verbazen. De

petenties je zou kunnen ontwikkelen9. Ook op dit

gedachte hierachter is dat het speciﬁeke vertrouwen

terrein geldt: bewust onbekwaam zijn is al veel beter

in (de oplossingen van) de architect van minder belang

dan onbewust onbekwaam zijn…

wordt. Het is veel meer de taak van de Enterprise

Passend kan ook betekenen dat je project architect

Architect om Business Units vertrouwen in elkaar te

blijft. Niet elke architect kan en moet doorgroeien

laten hebben zodat ze tot een gezamenlijke richting

naar een adviseurs-achtige rol; 50% van de architecten

kunnen komen. De enterprise architect cijfert zichzelf

is immers project-architect!

als het ware weg: hij is een katalysator geworden.
De BU Architect en de Domein Architect zijn degenen

Kortom, wij zien de oplossing niet in het steeds verder

met de zwaarste besturingslast: omdat in de BU’s en

opschroeven van de eisen aan de individuele architect,

de generieke voorzieningen concrete implementaties

maar in het zoeken naar een setting waar de juiste

moeten gebeuren, is sturing daar vereist. Qua onder-

competenties door een team van architecten wordt

nemerschap zijn de eisen voor de Enterprise Architect

ingebracht en elke individuele architect zijn talenten

en de Domein Architect het hoogst: eigenlijk moeten

kan ontplooien.

zij voortdurend hun eigen weg vinden en krijgen ze
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weinig sturing.
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kunt ook kijken op http://www.menscentraal.nl/tekst_Leon_de_Caluwe1.html
3 Architecture Maturity Model zoals o.a.
gedeﬁnieerd door Nolan Norton en
Sogeti
4 Zie Paul Teeuwen, ‘Een Fasen theorie
voor architectuur’, Architectuur en
Infrastructuur, nummer 1, 1999
5 Zie bijvoorbeeld de track Changez op het
LAC2003 en LAC2004 (www.LAC2003.
nl en www.LAC2004.nl) en ook het
nieuwe DYA boek: Stap voor stap naar
professionele enterprise-architectuur,
tenHagenStam, 2004, bijlage 2.
6 In het magazine TIEM wordt in een
artikel van Rob Poels en Hans Koopman
dit ook geïllustreerd
7 Zie bijvoorbeeld het artikel: Strategische
alignment bij de Provincie NoordBrabant, Cathy Noordegraaf, Monique
Roosen en Martijn Sasse, Informatie
november 2004
8 Het is natuurlijk de vraag of een en
ander net zo goed geldt voor managers
of systeemontwikkelaars. Wij hebben dit
niet onderzocht, maar naar ons oordeel
is het bijzondere voor de architect dat hij
zowel een inhoudelijke verantwoordelijkheid heeft, als een procesmatige.
9 Het ontwikkelen van competenties is een
verhaal op zich, wat buiten het bestek
van dit artikel valt. Joseph Kessels van
TU Twente/Kessels&Smit is een bekende
naam op dit gebied. Overigens pleiten
Kessels en zijn collega Keursten voor
meer dan alleen vergroten van individuele kennis en vaardigheden, maar voor
een ‘corporate curriculum’ dat van de
dagelijkse werkomgeving een krachtige
leeromgeving maakt. Zie J.W.M. Kessels,
P. Keursten, “Opleiden en leren in een
kenniseconomie, vormgeven van een
corporate curriculum” in HRD organiseren
van het leren, Samsom 2001.

Inzicht in de nieuwe sociale-zekerheidsketen en

De rol van ArchiMate
Veel bedrijven en overheidsinstellingen onderkennen de
waarde van architectuur en hebben voor verschillende
toepassingsgebieden, zoals bedrijfsprocessen, organisatie,
producten en ict een architectuurpraktijk ingericht. Maar
daarmee is niet alles opgelost. De architectuurpraktijk
blijkt een versnipperde wereld te zijn. Zowel de integratie
van architecturen uit verschillende toepassingsgebieden
als de koppeling van architecturen over organisatiegrenzen
heenSaco
blijkt
steeds
weer op problemen
stuiten.
door:
Bekius
(Belastingdienst/Centrum
voorteICT),
Marc Lankhorst (Telematica Instituut),
Arian Verbeek (Atos Origin), Henk Jonkers (Telematica Instituut), Hans Bosma (Ordina)

Naast een betere integratie tussen de verschillende soorten bedrijfs- en
ict-architecturen is ook de grensoverschrijdende koppeling van
architecturen van steeds groter belang. Organisaties opereren niet in
isolatie, maar zijn steeds vaker onderdeel van een netwerk van partners,
leveranciers en afnemers. Een van de meest markante voorbeelden
hiervan is de voortschrijdende integratie in de overheidssector. Hierbij
wordt gestreefd naar een stelsel van authentieke registraties van
basisgegevens, zoals de gemeentelijke basisadministratie (GBA), het
Kadaster en het basisbedrijvenregister (zie http://www.stroomlijningbasisgegevens.nl). De diverse overheidsinstanties die gebruik maken
van deze basisgegevens, krijgen een koppeling met de authentieke
registraties en hoeven niet meer zelf kopieën van allerlei informatie
bij te houden. Doordat de gegevens bij de bron worden vastgelegd,
wordt de beschikbaarheid van actuele informatie verbeterd, wordt

het aantal fouten beperkt en kan inefﬁciënt gegevensverkeer worden
teruggedrongen.
In de praktijk blijkt een goede interface om de gegevens te ontsluiten
niet zonder meer te realiseren. Betrokken partijen hebben behoefte
aan inzicht in beider bedrijfsprocessen en ict om werkbare interfaces
vast te stellen, die de overgangen tussen bedrijfsprocessen goed ondersteunen. Hierbij de kanttekening makend dat dergelijke vraagstukken
ook binnen organisaties spelen, alhoewel ze bij een beperkt aantal
betrokkenen (tot circa 10 personen) via overleg te ondervangen zijn.

Modellen als gereedschap
Elk toepassingsgebied in architectuurland gebruikt op dit moment
zijn eigen modellen en beschrijvingswijzen voor het vastleggen en
communiceren van architecturen. De verschillende modellen hanteren 29

echter vaak verschillende concepten die niet op elkaar aansluiten.
Software- en applicatiearchitecturen worden vaak beschreven met
concepten als ‘component’ en ‘object’; gegevensarchitecturen bestaan
bijvoorbeeld uit ‘entiteiten’ en ‘relaties’; en bij organisatie en bedrijfsprocessen is sprake van ‘actoren’ en ‘activiteiten’. De onderlinge verbanden tussen de verschillende architecturen laten zich daardoor
moeilijk eenduidig uitdrukken. Eigenlijk kun je in veel organisaties
nauwelijks spreken van één bedrijfs-, informatie- of enterprise-architectuur; veeleer is het een verzameling deelarchitecturen met vaak weinig
onderlinge samenhang.
Voor de verschillende architectuurterreinen zijn deeloplossingen
beschikbaar, zoals de Uniﬁed Modeling Language (UML) voor softwaremodellering (Booch, Rumbaugh & Jacobson, 1999). Deze richten zich
echter op een detailbeschrijving van een beperkt deel van een enterprise-architectuur en niet op de hoofdlijnen en de samenhang van
de verschillende gebieden. Een betekenisvolle beschrijvingswijze
voor het in kaart brengen van al die verschillende gebieden en hun
onderlinge relaties ontbreekt. In het bijzonder wanneer verschillende
partijen overeenstemming moeten bereiken over een gezamenlijke
architectuur, dient deze zo beschreven te worden dat de architecten
van alle betrokken partijen ermee kunnen werken. Dit vraagt om een
‘lingua franca’ op architectuurgebied, een taal waarin de verschillende soorten architecturen over de organisatiegrenzen heen op een
uniforme manier kunnen worden vastgelegd.

AchiMate-project
Om in deze behoefte te voorzien is in juli 2002 het ArchiMate-project
gestart. Dit project ontwikkelt een beschrijvingswijze voor het integreren van architecturen uit verschillende domeinen, en technieken
voor het visualiseren en analyseren van architecturen beschreven in
die architectuurtaal. Het is niet de bedoeling met deze architectuurtaal bestaande modelleertalen zoals UML te vervangen. Dergelijke talen
zijn vaak sterk op hun deelterrein, maar missen de relatie met andere
domeinen. Dat is precies waar ArchiMate zich op richt: vanuit architectuurmodellen op een overkoepelend niveau kunnen relaties gelegd
worden met meer gedetailleerde modellen in bestaande talen en kunnen
architecturen van verschillende organisaties worden geïntegreerd.
Zo zou bijvoorbeeld een applicatieconcept kunnen worden gekoppeld
aan een gedetailleerd UML-model dat de softwarearchitectuur van
die applicatie beschrijft; een proces dat die applicatie gebruikt zou
bijvoorbeeld in meer detail in de Business Process Modeling Notation
(BPMN) kunnen worden gemodelleerd. De koppeling tussen die twee
detailmodellen kan je echter in UML en BPMN niet goed beschrijven.
Via het ArchiMate-model kan het verband tussen de verschillende
domeinen wel worden gelegd (Figuur 1). Niet alle eigenschappen van
de detailmodellen worden in het ArchiMate-model overgenomen; alleen
de zaken die relevant zijn op het architectuurniveau en essentieel
zijn voor het leggen van zulke koppelingen worden meegenomen.
De integratie die we hier voorstaan is sterker dan bijvoorbeeld in de
‘4+1’ methode van Kruchten (1995), waarin vier views (logisch, process,
development, physical) met elk hun eigen notatie worden gekoppeld
via een vijfde view (de ‘+1’) waarin een aantal scenario’s de samenwerking tussen de overige vier views illustreren. De ArchiMate-taal
biedt een concretere manier om modellen en views te koppelen. Dit
maakt het mogelijk ook andere views uit de onderliggende informatie
te genereren. Ook kunnen we nu analysetechnieken deﬁniëren die
gebruik maken van de samenhang en relaties in een architectuur
om het effect van veranderingen in de volle breedte door te rekenen
(zie hierover ook Lankhorst et al., 2004).
Verschillende belanghebbenden (‘stakeholders’) hebben elk hun
eigen informatiebehoefte bij een architectuur. De achtergrond van
de doelgroep is bepalend voor zowel de inhoud als de gewenste vorm
waarin die informatie wordt gepresenteerd. Wat de geschiktste ‘views’
zijn voor die stakeholders en hoe deze gerealiseerd kunnen worden,
zijn belangrijke onderzoeksvragen.
Om meer orde te scheppen in de verschillende soorten views gebruiken
we het raamwerk van ﬁguur 2. We onderscheiden drie hoofddoelen
30 voor het gebruik van views: het ontwerpen van een architectuur, het

nemen van beslissingen over die architectuur en het informeren van
anderen. In de mate van detail onderscheiden we drie niveaus, van
een gedetailleerde beschrijving van een klein gedeelte van de architectuur via een schets van de samenhang van een aantal grotere delen
tot een globaal overzicht van de totale architectuur. Elk van deze
soorten viewpoints is geschikt voor andere typen stakeholders.
In de case over de Belastingdienst/UWV (zie kader) kunnen we zien
wat ArchiMate kan betekenen als een gemeenschappelijke taal voor
het modelleren van processen over organisatiegrenzen heen (horizontale integratie) en het leggen van verbanden tussen verschillende
domeinen zoals bedrijfsprocessen, applicaties en infrastructuur (verticale integratie). Daarnaast blijkt ArchiMate in staat een brug te leggen
tussen (proces)schema’s die zijn opgesteld met behulp van verschillende tekentechnieken.
Een belangrijk middel voor het uitvoeren van het beheer is overzicht
en inzicht in de impact van mogelijke wijzigingen. ArchiMate biedt
de mogelijkheid om diverse views voor de verschillende stakeholders
samen te stellen. In een beheerorganisatie kunnen deze views gebruikt
worden als communicatiemiddel om beide partijen (elkaar) inzicht
te bieden in noodzakelijke aanpassingen. Dit leidt tot onderling begrip
en is dus mede bepalend voor het tempo van het doorvoeren van
wijzigingen. Andere voordelen van de ArchiMate-modellen en views
zijn: zicht op volledigheid van de impact van een wijziging, hulpmiddel bij voortgangscontrole op wijzigingen, een abstractieniveau
dat qua diepgang variabel is afhankelijk van de stakeholder en
inzicht in de samenhang van de verschillende domeinen waarmee
de hechte relatie tussen processen en ondersteunende ict geborgd
blijft. Dat goede impactanalyses noodzakelijk zijn, bleek tijdens de
ontwikkeling van het informatiesysteem in de Belastingdienst/UWV
case. Tijdens de behandeling van de wetten in de Tweede Kamer zijn
amendementen aangenomen die wijzigingen op de loonaangifte
impliceerden. Met de impactanalyse is aan te geven op welke onderdelen wijzigingen doorgevoerd moesten worden in de bedrijfsprocessen…
Een dergelijke impactanalyse is snel uit te breiden naar bijvoorbeeld
applicaties en eventueel infrastructuur.
Dit artikel is een resultaat van het ArchiMate-project, een samenwerkingsverband
van het Telematica Instituut, Ordina, ABN AMRO, de Stichting Pensioenfonds
ABP, de Belastingdienst, het Centrum voor Wiskunde en Informatica, de
Universiteit Leiden en de Radboud Universiteit Nijmegen..Namens UWV heeft
Ruud Keller zijn medewerking verleend aan de totstandkoming van dit artikel.
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Figuur 1. Een ArchiMate-model als brug tussen andere modellen.

Figuur 2. Verschillende soorten views die stakeholders kunnen
hebben.

Figuur 1
Een ArchiMate model
als brug tussen andere
modellen

Figuur 2
Verschillende soorten
views die stakeholders
kunnen hebben

Management samenvatting

Bij innovatie bij de overheid nemen processen vaak een
centrale positie in. Maar door het ontbreken van een hechte
relatie tussen de processen, de ondersteunende ict en de
concrete techniek leidt veel procesinnovatie tot teleurstelling. Daarnaast gaat echte innovatie over organisatiegrenzen heen. Een goed voorbeeld hiervan vormt de toekomstige samenwerking van UWV en de Belastingdienst in de
sociale verzekeringsketen. Het ontbreken van een aanpak
om een visie op de betrokken ict in relatie tot de betrokken bedrijfsprocessen éénduidig vast te leggen, maakt
van deze exercitie voor beide organisaties een zware taak.
Beide organisaties zouden geholpen zijn met een taal om
ieders individuele vraagstukken uit te drukken en waar
nodig deze met elkaar in relatie te brengen. Het ontbreken
van een dergelijke taal vormt in twee dimensies barrières.
Enerzijds in de keten samenwerkende organisaties bij het
afstemmen van ict en processen en anderzijds met de ictdienstverleners. Vanuit een behoefte aan integratie van
processen, applicaties en ict- infrastructuur, is een taal ontwikkeld die deze samenhang inzichtelijk weet te maken. In
dit artikel wordt de toegevoegde waarde van dit instrument
gedemonstreerd aan de hand van de samenwerking tussen
UWV en de Belastingdienst.Op dit moment wordt gewerkt
aan het overdragen van de ArchiMate-resultaten naar de
markt. De resultaten worden ondersteund door diverse partijen in de markt, zowel leveranciers van software-tools als
ict-dienstverleners.
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Case
Samenwerking UWV – Belastingdienst
Een voorbeeld van innovatie van processen over organisatiegrenzen heen is de implementatie van de Wet
Administratieve Lastenverlichting en Vereenvoudiging
in Sociale verzekeringswetten (Walvis) en de Wet ﬁnanciering sociale verzekeringen (Wfsv). Hierbij is geregeld
dat per 1 januari 2006 de premiehefﬁng en -inning voor
de werknemersverzekeringen overgaat van UWV naar
de Belastingdienst. Voor werkgevers komt daarmee één
loket, de Belastingdienst, voor de gecombineerde loonaangifte voor loonhefﬁng en premies werknemersverzekeringen. Daarnaast fungeert UWV als werknemersloket
voor onder andere uitkeringen van WW en WAO.
UWV hanteert voor de uitvoering van deze werkzaamheden
een Polisadministratie ter registratie van loon-, arbeidsen uitkeringsverhoudingen. De Polisadministratie wordt
gevoed door de loonaangiften van werkgevers. Deze worden
door de Belastingdienst ontvangen die vervolgens de
nominatieve gegevens1, alsmede enkele gegevens over
de inhoudingsplichtige, van de loonaangiften aan UWV
verstrekt. Voor aanvullende gegevens, correctie van onjuiste
gegevens of bij twijfel aan de juistheid van gegevens,
verzoekt UWV de Belastingdienst in zijn rol van werkgeversloket deze aan te leveren. De Belastingdienst zal op zijn
beurt bij UWV nominatieve loongegevens opvragen voor
bijvoorbeeld het afhandelen van verzoeken en bezwaren
van werkgevers. In totaal zijn veertien ketenprocessen
met ongeveer vijfendertig functionele koppelvlakken2
onderkend waarbinnen beide instanties samenwerken
en gegevens met elkaar uitwisselen. Dit staat intern bekend
als Samenwerking UWV en Belastingdienst (SUB).
Om de concepten die door het ArchiMate project ontwikkeld zijn te valideren, zijn voor verschillende gebieden
van de samenwerking bedrijfsprocessen, ondersteunende
applicaties en betrokken ict-infrastructuur in kaart
gebracht. Ter illustratie is in hier het ketenproces ‘Verwerken
loonaangifte’ met de ArchiMate modelleertaal weergegeven.
Hierin zijn de deelprocessen, betrokken actoren, inkomende
en uitgaande berichten en de in het proces betrokken
32 interne basisgegevens afgebeeld. Tevens is afgekaderd

ArchiMate procesmodel – ‘Verwerken loonaangifte’.

welk deel van het proces door de Belastingdienst wordt
uitgevoerd en welk deel door UWV. Daarbij is ook een
deel van de interactie van UWV met de Gemeenschappelijke
Basis Administratie (GBA) weergegeven. Overige interacties
met andere organisaties, zoals het verstrekken van een
‘Verzekering Verklaring Werknemers’ (VVW) aan de
Zorgverzekeraars in geval van nieuwe ziekenfonds
verzekerden, zijn ter vereenvoudiging van het voorbeeld
niet opgenomen.
Voor het modelleren van bedrijfsprocessen gebruikt de
Belastingdienst de Testbed-techniek, terwijl UWV
gebruik maakt van Protos. Om de horizontale integratietechnieken van ArchiMate weer te geven, is in vereenvoudigde vorm onderstaand een Protos-schema van het
UWV-proces ‘Afhandelen ontvangst loonaangifte’ en een
Testbed-schema van het Belastingdienstproces
‘Ontvangen loonaangifte’ opgenomen.

1 Loon-, arbeids- en
uitkeringsverhouding
tussen een werkgever /
uitkeringsinstantie en
een werknemer / uitkeringsgerechtigde over
een bepaald aangiftetijdvak, bijvoorbeeld een
maand of 4 weken.
2 Met de term koppelvlakken wordt bedoeld:
(operationele) informatiestromen tussen de
ketenpartners
Belastingdienst en UWV
in de uitvoering van de
ketenprocessen.

