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5 INFORMATIEVOORZIENING:  
 ONTWERP, PLANNING EN INRICHTING 

 Dit vijfde hoofdstuk staat in het teken van het streven een informatievoorziening 
op te bouwen die de vereiste flexibiliteit bezit en niet onder onnodige, onbeheers-
bare en onbetaalbare complexiteit gebukt gaat. Eerst worden de beperkingen van 
‘klassieke’ informatieplanningsmethoden besproken. Daarna volgt een schets van 
de ontwikkeling in architectuurdenken. 

  De paragraaf over architectuur en architectuurimplementatie vormt het hart van 
dit hoofdstuk. De vraag is of de informatievoorziening zó kan worden opgelijnd 
en ingericht dat de inzet van ICT en van ICT-toepassingen passend is én flexibel 
blijft. De vraag of het bij ‘digitale architectuur’1 om ontwerp of regelgeving gaat, 
wordt niet beantwoord: beide zijn namelijk nodig. In de slotparagraaf volgen de 
conclusies over nut en noodzaak van architectuur en over de concretisering van 
flexibiliteit met behulp van architectuur. 

 
5.1 METHODISCHE PLANNING VAN DE INFORMATIEVOORZIENING 

De in het vorige hoofdstuk in termen van structuur, complexiteit en flexibiliteit be-
schreven karakteristieken van de informatievoorziening komen nu aan bod als onder-
werp van min of meer stelselmatig te ondernemen activiteiten, er op gericht een kwali-
tatief goede informatievoorziening te verkrijgen en te behouden. Omdat eisen van uit-
breidbaarheid en veranderbaarheid vaak in tegenspraak zijn met de immer geldende 
continuïteitseisen is het niet eenvoudig passende én aanpasbare eigenschappen van 
een bestendige informatievoorziening te zoeken, te specificeren en te implementeren: 
tijdens die bestendiging is immers steeds flexibiliteit vereist. Het verkrijgen en blíjvend 
verkrijgen van een informatievoorziening die aansluit bij de eisen en wensen van de 
organisatie is niet louter een kwestie van (be)sturen. Het vereist behalve beleid ook be-
trokkenheid van medewerkers en keuzes omtrent de in te zetten technologie, en stelt 
daarnaast eisen aan de werkelijke implementatie2,3, opdat het vermogen van de infor-
matievoorzieing ‘op de weg’ kan komen. 
 

5.1.1 ALIGNMENT – EEN STRUCTURELE BIJDRAGE ? 

De afstemming van de orga-
nisatie en haar informatie-
voorziening (business – IT 
alignment, kortweg: align-
ment) wordt vaak gepresen-
teerd als een strategisch 
vraagstuk4. In ieder geval 
staat het hoog op de agen-
da’s5 van het management. 
Veel geciteerd en gekozen als 
onderzoeksvertrekpunt is het 
1993-artikel van Henderson 
en Venkatraman6, waarin de 
geconstateerde verschuiving 
van een backoffice-rol naar een voor IT meer bepalende en strategische rol als één van 
de aanleidingen voor hun zg. ‘strategic alignment model’ (fig. 5.1.1a) wordt genoemd.  
Daarin worden behalve business- en IT-domeinen extern- en intern-gerichte factoren 
onderscheiden. Alignment zou dan bestaan uit de afstemming tussen deze vier aspec-
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ten. Die afstemming heeft in de literatuur allerlei namen gekregen en dekt (nog altijd) 
verschillende begrippen, zoals recent onderzoek aantoont7. Er is weinig consensus 
over wat alignment nu precies is en er bestaat evenmin één geaccepteerde definitie8.  
 Voor de mate van afstemming is ook na 25 (!) jaar discussie en onderzoek nog 
geen zinvolle eenheid beschikbaar. Er zijn modellen om managers te helpen bij het 
zicht krijgen op het afstemmingsvraagstuk9, maar daarmee kan niet op een objectieve 
en beproefde manier worden vastgesteld in hoeverre een organisatie en haar informa-
tievoorziening in balans zijn. Bovendien worden de management- en ontwerpactivitei-
ten voor het bereiken van afstemming in de literatuur slechts in algemene zin beschre-
ven10. In praktijkonderzoek zijn weliswaar alignmentfactoren11 gevonden, maar er is 
blijkbaar geen receptuur voorhanden die zich voldoende in de praktijk heeft bewezen.  

 De conclusie kan geen andere zijn dan dat het SAM niet bruikbaar is om structu-
rele flexibiliteitskwesties te helpen beantwoorden. Waar de begripsvorming zo ondui-
delijk is en implementatiehandvatten niet geconcretiseerd zijn, laat staan beproefd, is 
het alignment-model feitelijk niet meer dan een oppervlakkige manier van kijken naar 
de interactie tussen organisatie en informatie- en communicatietechnologie. 
 
PSALM 130 

Ciborra12 heeft in zijn ‘De Profundis’ 13 duidelijk gemaakt dat het SAM beschouwd 
moet worden als het resultaat van een idealisatieproces, als superstructuur en als geo-
metrisch model, dat níet uit observaties van praktijksituaties is voortgekomen maar 
vanuit simpele symmetrieoverwegingen is opgesteld. Ongezouten geformuleerd: Ci-
borra heeft min of meer ‘de vloer aangeveegd’ met het SAM. Hij meende dat de au-
teurs “...miss the chance to get their hands dirty with everyday practicalities of organization.” 
Zijn (meeslepend geformuleerde) bezwaar komt er op neer dat de praktijk van op 
alignment gerichte activiteiten te globaal is geanalyseerd om het SAM te kunnen fun-
deren. Dat is nogal wat! 

Niettegenstaande deze kritiek op het model onderstreept een lange lijst publicaties het 
belang van een duidelijk alignment-begrip, zeker in informatie-intensieve organisaties 
waarin ICT een belangrijke en kostbare rol speelt. Men is het er wel over eens dat 
alignment een voortdurend streven is en een min of meer continu proces, en niet zo-
zeer een toestand die bereikt kan worden en zonder inspanning of verandering houd-
baar blijft – een belegen inzicht14... Men is het er ook over eens dat de alignmentopga-
ve groter wordt naarmate de organisatie sterker aan veranderingen onderhevig is15,16,17.  

Over het alignment-karakter leert een recent literatuuroverzicht18 dat het merendeel 
(70%) van de publicaties ‘functionele integratie’ als alignmentaanpak vermeldt en een 
minderheid ‘strategische fit’. Er zijn hooguit globale implementatievoorkeuren be-
schikbaar, zonder kwaliteitscriteria, zonder een maat voor alignment, dus zonder ma-
nagementhandvatten. Dat het meestal om functionele integratie gaat en niet om niet-
functionele eigenschappen verklaart opnieuw (zie ook §4.4.2) waarom het SAM niet 
bruikbaar is om structurele flexibiliteitskwesties te helpen beantwoorden. 

 De conclusie moet dus opnieuw zijn dat de huidige alignmentinzichten vooralsnog 
onbruikbaar zijn voor de verbetering van de structurele eigenschappen van de infor-
matievoorziening.  
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5.1.2 INFORMATIEPLANNING – EEN ONMOGELIJKE OPGAVE? 

De publicaties over alignment bestrijken inmiddels een lange periode en intussen zijn 
ook andere technocratische ideeën19 geopperd ter verbetering van de structurele ei-
genschappen van de informatievoorziening. Zo zijn er verschillende methoden20 ont-
wikkeld die aan de eerder genoemde, op het oog zo tegengestelde, eisen van een pas-
sende én aanpasbare informatievoorziening tegemoet zouden kunnen komen. Het op 
een planmatige wijze en volgens een vast stramien ontwerpen en doen realiseren van 
de informatievoorziening wordt ‘informatieplanning’ genoemd, ook wel: Information 
Strategy Planning (ISP) of Strategic Information Systems Planning (SISP)21. Kort ge-
steld komt die activiteit neer op het schetsen van een informatievoorziening die de 
organisatiestrategie in functioneel opzicht optimaal ondersteunt omdat de te explici-
teren informatiebehoeften maximaal zullen worden gehonoreerd. Die ‘ideale’ in-
formatievoorziening (de soll-situatie genoemd) wordt daarbij zowel in organisatorisch 
als in applicatief en technisch perspectief weergegeven (met de nadruk op de applica-
tieportfolio22) opdat het vervolgtraject (dat ontwerp en ontwikkeling van systemen be-
helst) effectief kan worden doorlopen. (Dit is overigens niet het enige motief om aan 
informatieplanning te beginnen...23) 
 Er zijn goede redenen hier bij stil te staan: 
 Er is veel literatuur over informatieplanningsmethoden24 en er is ook deugdelijke 

kritische literatuur die de mogelijkheid van behoorlijke resultaten op belangrijke 
onderdelen (bijvoorbeeld: gegevens) in twijfel trekt en planningsresultaten dus du-
bieus maakt25. 

 Het lijkt er op alsof deze twee publicatielijnen elkaar in het wetenschappelijke dis-
cours niet hebben gekruist want beargumenteerde bezwaren en ontkenningen van 
succesmogelijkheden hebben vooralsnog niet geleid tot wezenlijk nieuwe metho-
den, wel tot allerlei probleemherformuleringen en uitgesponnen beschrijvingska-
ders26. 

 Informatieplanningsmethoden baseren de inrichting van de informatievoorziening 
(en dus de planning daarvan) op architecturen – globale beschrijvingen of ontwer-
pen van de gewenste ondersteuning met ICT-voorzieningen van de organisatie en 
haar doelstellingen en streven.  

Informatie-intensieve27 organisaties hebben vaak eigen varianten op informatieplan-
ningsmethoden28,29 ontwikkeld, daarbij meestal uitgaand van bekende methoden uit de 
literatuur. Het lijkt een kenmerkende activiteit voor grote organisaties met eigen soft-
ware-ontwikkeling in de jaren negentig30. Niet zelden is dan die planningsmethode de 
‘kop’ die op de al langer bestaande systeemontwikkelingsmethode31 is gezet om de 
ontwikkelde en te ontwikkelen systemen meer met elkaar in verband te brengen. Hier-
uit blijkt weer de preferente oriëntatie van informatieplanning: het gaat vooral om het 
benoemen en verwerven van de juiste functionaliteit en de juiste toepassingen en ge-
gevensverzamelingen ter honorering van de uit de strategie voortvloeiende informatie-
behoeften. Structurele factoren zullen daarbij nog wel eens onderbelicht blijven.  
 
‘BACKLOG’ EN KOSTEN 

Informatieplanningsmethoden (en publicaties daarover) stammen uit eind tachtiger, 
begin negentiger jaren. De op doelmatig ontwikkelen en onderhouden van applicaties 
gerichte methoden maakten vraagstukken van afbakening, afstemming en samenhang 
zichtbaar en werden gerechtvaardigd door verwijzingen naar de (toenmalige) actuali-
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teit: ontwikkelingsachterstand (‘application backlog’) en onbeheersbare kosten32 van 
ontwikkeling en beheer. Dit alles speelde ver voor het internettijdperk. Naast de ver-
binding met effectieve systeemontwikkeling en -verwerving waardoor de beoogde 
planningsresultaten veelal een informatie-analytische fundering kregen, zijn er overi-
gens ook verschillende andere vormen van informatieplanning33 beschreven, die meer 
op niet-applicatieve kwesties waren gericht zoals organisatievraagstukken of adaptatie 
van nieuwe technologie.  

In het kort en gebaseerd op het 
(in 5.1.2a) geschetste activitei-
tenpatroon34, volgt een korte 
bespreking van de activiteiten 
die vaak in informatieplanningsmethoden worden voorgeschreven om de functionali-
teitsfocus en de beperkingen daarvan te verduidelijken.  
 
STRATEGIE ALS VERTREKPUNT 

Informatieplanningsmethoden zijn ware top-down benaderingen! Om de juiste afba-
kening, functionaliteit, en samenhang van en tussen applicaties te verkrijgen wordt 
aangenomen dat iedere indeling en detaillering zijn oorsprong vindt in de strategie van 
de organisatie: “waar wil men naar toe?” en “op welke manier wil men dat bereiken?” 
Doel en besturing van de organisatie-activiteiten staan bij de modelleringsactiviteiten 
voorop en de opinies terzake van het topmanagement en het belangrijkste functionele 
management zijn daarin richtinggevend én inhoudbepalend. Succes en samenhang van 
die activiteiten worden namelijk bepaald door de doelstellingen. Voor de toepassingen 
ter ondersteuning en besturing van die activiteiten geldt dus datzelfde vertrekpunt35. 

Het expliciteren van de strategie van een organisatie blijkt niet altijd eenvoudig en 
soms ook voor een langere periode niet mogelijk36 te zijn – Minzberg37 noemt bij-
voorbeeld als ruisfactoren: voorspelbaarheid (die er niet is), objectiviteit en afstande-
lijkheid (die veelal ten onrechte worden verondersteld) en formaliseerbaarheid (die 
vaak niet haalbaar is). Toespitsing op de informatie- en automatiseringscomponenten 
in die strategie veronderstelt bovendien analyseerbaarheid, eenduidigheid en nauwkeu-
righeid, die niet eenvoudig haalbaar zijn. De impliciete aanname van een bepaalde ma-
te van bestendigheid is daarbij natuurlijk niet ‘zomaar’ op voorhand geldig.  

Er zijn informatieplanningsmethoden die de ontwikkeling van een informatiestrategie 
(ook wel: informatiebeleid) als noodzakelijke stap van informatieplanning zien – het 
planningsresultaat wordt dan een schema van ‘beleidsconforme’ systemen en een or-
ganisatieprioriteit voor realisatie38. Er zijn ook methoden39 die analyse van de organi-
satiestrategie voorschrijven, beginnend bij analyse van de missie-statement tot en met 
een CSF-analyse40 voor de belangrijkste organisatiefuncties. Ook rechtstreekse aflei-
ding van de informatiebehoeften uit CSF’s is ooit aanbevolen als ‘snelle’ planningsme-
thode.41 Genoemde typen planningsmethoden zijn er op gebaseerd dat de informatie-
voorziening van de geëxpliciteerde strategie is af te leiden, maar dat hangt dus af van 
de wijze van strategievorming en verwaarloost bijvoorbeeld de invloed van (de moge-
lijkheden van) de bestaande informatievoorziening op die strategie42.  
 De begrippen informatiebeleid en informatieplan liggen overigens dicht bij elkaar 
en worden vaak als inwisselbaar beschouwd. Maar meestal is beleid voorwaardelijk43. 
De vraag is natuurlijk hoe en in welke mate die beleidscondities inwerken op de plan-
ningsactiviteit.  



5– ONTWERP, PLANNING EN INRICHTING VAN DE INFORMATIEVOORZIENING 
  

 
 
 – 159 – 
 
 

 Eén conclusie kan al getrokken worden: een onversneden ‘top-down’-aanpak is, in 
ieder geval in de huidige tijd, niet reëel. Er is geen sprake meer van een ‘groene wei’ en 
de beschikbare voorzieningen spelen een minstens zo belangrijke rol als de strategie 
van de organisatie. Daarbij is ook de dominantie van de functionaliteitsfocus niet juist: 
niet-functionele eigenschappen spelen een zeker zo belangrijke rol, omdat ze, bijvoor-
beeld vanwege beschikbaarheids- en prestatie-eisen, invloed op de implementatie zul-
len hebben en zelfs tot andere applicatiedefinities kunnen leiden. 
 
INFORMATIEBEHOEFTE 

Het opsporen van de informatiebehoeften op organisatie(eenheid)niveau heeft in in-
formatieplanningsmethoden vooral tot doel de belangrijkste gegevenssoorten te vin-
den die in de onderscheiden organisatiefuncties een rol spelen. Een en ander moet re-
sulteren in de opstelling van een globaal gegevensmodel44 waarvan wordt aangenomen 
dat het voor een zekere periode stabiel is en om die reden kan dienen als uitgangspunt 
voor de implementatie van gegevensverzamelingen, hun onderhoudsprocessen en hun 
distributie. Daar is nogal wat op aan te merken. Enkele bezwaren volgen hieronder. 
[1] De aanname van gegevensmodelstabiliteit is gebleken meestal onjuist45 te zijn, niet 
zozeer vanwege het feit dat er op globaal niveau nauwelijks gegevenskenmerken (lees: 
attributen) met enige zekerheid kunnen worden vastgesteld als wel vanwege de onmo-
gelijkheid voor toekomstige gebruiksprocessen te kunnen voorspellen waar het werke-
lijk om gaat en welke kwaliteitseisen voor de informatie bepalend zijn46. De vervolg-
stappen die op dat gegevensmodel 
worden gebaseerd leveren dus min-
der solide en minder bestendige re-
sultaten op dan wordt verondersteld.  
[2] Een ander punt van kritiek be-
helst de manier waarop gegevens ge-
bruikt worden en de consequenties 
daarvan voor de te plannen voorzie-
ningen. Gegevens spelen een rol in 
vastgestelde, ‘formele’ bedrijfsproces-
sen, worden vastgelegd en verwerkt, en komen terug in een of andere vorm in rappor-
tages. Zeker als het om transacties gaat, is grondige analyse geboden.  
 Maar bedrijfsgegevens spelen ook een rol in ‘informele’ veranderlijke processen47 
(zie 5.1.2b) die andere eisen stellen aan beschikbaarheid en hanteerbaarheid. Boven-
dien worden steeds meer externe gegevensbronnen geraadpleegd. Het betreft veelal 
andere kwaliteitseisen, andere ‘ilities’, waarbij het beschikbare instrumentarium48 me-
debepalend is. Ook in dit opzicht is de gegevensmodellering op globaal nivau nauwe-
lijks indicatief voor wat in werkelijkheid wordt vereist en zal (moeten) plaatsvinden.  
[3] Een derde punt (dat met de vorige twee verwant is) betreft de vraag of structure-
ring van gegevens vooraf überhaupt altijd zinvol is. Als op voorhand niet vaststaat 
welke informatierelaties zullen bestaan en als die relaties kunnen veranderen, is struc-
turering nodeloos beperkend. Zogenoemde datamining-applicaties zijn hier een voor-
beeld van. Politie-informatie is eveneens een sprekend voorbeeld: tevoren is nooit met 
zekerheid te zeggen welke informatie en welke informatierelaties van belang zijn49.  
[4] Een volgend bezwaar betreft het praktische nut van een globaal gegevensmodel, 
dat behalve bij het nemen van inrichtingsbeslissingen tevens dienstig zou moeten zijn 
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in ontwikkelingstrajecten die op de informatieplanningsactiviteiten volgen. Het is in 
de praktijk onmogelijk gebleken een dergelijk ‘corporate datamodel’ te ontwikkelen, 
bij de tijd te houden én als spil van vervolgtrajecten te laten fungeren. De hoeveelheid 
details groeit snel, wordt navenant onoverzichtelijk en onhanteerbaar en er zijn eigen-
lijk (nog) geen geschikte instrumenten om die aanpak effectief te ondersteunen50.  

[5] Een vijfde kritiekpunt, zeker niet ondergeschikt, betreft de in informatieplannings-
methoden algemene aanname dat functionaliteit voor de organisatie leidend is bij het 
ontwerpen en realiseren van de informatievoorziening. Afgezien van consessies die nu 
eenmaal vereist zijn omdat er – in ieder geval in de huidige tijd – een ‘installed base’ 
van toepassingen en gegevensverzamelingen is, spelen informatiebetrouwbaarheid en 
-actualiteit een rol en zijn prestaties van belang.  
 De zo genoemde ‘non-functional requirements’51 (zie §4.4) zijn daarom zeker zo 
belangrijk als functionele eisen. Betrouwbare technologie-inzet is trouwens zeker van 
evenveel gewicht als de functionaliteit. In ondersteuning van real-timeprocessen bij-
voorbeeld, waar beschikbaarheid noodzakelijk is, drááit het zelfs om de prestaties. Bo-
vendien gaat de veelal gevolgde werkwijze er vanuit dat de functionele wensen altijd te 
realiseren zijn, dus: bouwbaar en verwerkbaar zijn, en dat is niet altijd het geval. Zeker 
als tijdigheidseisen in het geding zijn, kunnen technische grenzen tot functionele be-
perkingen leiden. 
[6] Een fundamenteel kritiekpunt is het onderscheid tussen organisatie en ICT alsof 
het twee verschillende werelden betreft52. Zeker in informatie-intensieve organisaties 
zijn processen en hun ondersteuning zo verweven dat afzonderlijke planningsactivi-
teiten niet meer realistisch zijn. 
[7] Als laatste kritiekpunt moet het toenemende gebruik van externe gegevensbronnen 
worden genoemd (zie opnieuw 5.2.1b), gebruik dat meestal buiten beschouwing blijft. 
Niet alleen speelt dat een belangrijke rol in analyses en rapportages, externe gegevens 
zijn soms zelfs triggers voor formele verwerkingsprocessen zoals opties- en aandelen-
programmapakketten laten zien53. 
 Deze lijst van 7 kritiekpunten hierboven is niet uitputtend. Samenvattend mag ge-
concludeerd worden dat een tot in de realisatie doorgezette top-down planningsaan-
pak op basis van bedrijfsbrede gegevensanalyse en -modellering in deze tijd niet goed 
kán werken. Dan kan een dergelijke aanpak dus evenmin bijdragen aan bestendige 
flexibiliteit van de informatiehuishouding. 
 
DE TOEKOMST EEN BLAUWDRUK? 54 
De schets van de gewenste, toekomstige infor-
matievoorziening bestaat bij informatieplan-
ningsmethoden veelal uit een aantal architecturen. 
Het gaat dan om modellen waarin bepaalde as-
pecten (organisatiefuncties en -processen, toe-
passingen en databases, technische faciliteiten 
e.d.) van de informatievoorziening zijn weerge-
geven, vaak aangevuld met regels en richtlijnen 
die daarop van toepassing zijn. Dat alles met de 
bedoeling de toekomstige informatievoorzie-
ning zó te ordenen dat de informatie-uitvloei-
sels van de strategie optimaal worden gehono-
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reerd en dat de gegevenshuishouding gedurende langere tijd stabiel kan blijven, maxi-
maal effectief is en geen nodeloze doublures en distributies kent55.  
Het gaat veelal om een drietal architecturen56: 
 de informatie-architectuur, waarin de relaties tussen organisatiefunctie en informatie-

object worden vastgelegd om (on)afhankelijk gegevensgebruik te kunnen bewerk-
stelligen; 

 de systeemarchitectuur, waarin systeemgebieden en systemen worden geïndiceerd op 
basis van de sterkte van de onderlinge gegevensafhankelijkheid; 

 de technische architectuur, waarin de verschillende computerplatformen en de kan-
toor- en productienetwerken worden geschetst. 

Hier hoeft niet nader uit de doeken te worden gedaan hoe en vanuit welke achter-
grond (schematisch weergegeven in fig. 5.1.2c) al een aantal jaren informatieplanning 
is ondernomen. Punt is dat men meende effectiviteit én stabiliteit te kunnen bereiken 
door met name van de voorzienbare informatiekarakteristieken en het daarvan afge-
leide toekomstige gegevensgebruik uit te gaan. Systeemontwikkeling was duur, ont-
wikkeling van databases eveneens en daarom trachtte men vooral gegevensgebruik zo 
goed mogelijk te prognotiseren om tot de juiste systeemdefinities te kunnen komen, 
de juiste systeemresidenties te kunnen plannen en ononderhoudbare en risicovolle ge-
gevensdistributies te vermijden. De beste voorbereidingen voor bestendige bouwre-
sultaten, daar ging het toen om57. 

Samenvattend: in het algemeen is stabiliteit van de informatievoorziening met infor-
matieplannen niet bereikt, flexibiliteit evenmin. Intussen is de aanname dat er vooral 
op functionele gronden kan worden ontwikkeld en geïmplementeerd eveneens niet 
(meer) juist: 
 er is, zoals opgemerkt, tegenwoordig geen ‘groene wei’ meer en de ‘installed base’ 

van processen, toepassingen en technische faciliteiten vraagt om specifieke inpas-
singsmaatregelen; 

 de gedane keuzen bij het verkavelen van de applicatieportfolio zijn niet makkelijk 
ongedaan te maken (zie §4.3); 

 de middleware-beperkingen zijn niet altijd te omzeilen, en  
 de beschikbare platformen hebben eveneens hun beperkingen.  

De in meerdere opzichten beperkte informatieplanningsbenadering kan de gewenste 
structurele voordelen dus niet brengen. Daar komen nog twee argumenten bij: 
 aanwezige programmapakketten kunnen aanvullende randvoorwaarden opleggen; 
 explicitering van niet-functionele eigenschappen kan tot andere eisen en wensen 

voor implementatie leiden. 
 

5.1.3 BPR – BUSINESS PROCESS REDESIGN 

Na informatieplanning wordt nu ‘business process redesign’ – een recentere ontwik-
keling – aan de orde gesteld omdat daar sprake is van ontwerp van bedrijfsprocessen 
‘in close harmony’ met de ondersteuning ervan door ICT-voorzieningen58, terwijl die 
processen omwille van de vereiste flexibiliteit niet in ‘digitaal beton’ gegoten mogen 
worden. Het gaat immers steeds om de informatievoorziening-als-geheel, dus om be-
schouwingen op portfolioniveau59 en níet om individuele toepassingen of brokjes aar-
dige techniek, hoe slim en deugdelijk ook...  
 Het opnieuw ontwerpen van uitvoeringsprocessen van informatie-intensieve orga-
nisaties is niet het Leitmotiv van deze paragraaf – van de drie manieren van reorgani-
seren60: herstructureren, herinrichten en heruitvinden, wordt met name herinrichten 
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(re-engineering) beschouwd vanwege het verband met de ondersteuning van proces-
sen en procesketens door ICT-voorzieningen. Essentieel is de waarneming dat proces-
ketens functionele domeinen doorkruisen en daarom (ook) andere ondersteuning dan 
een puur functionele vergen61.  

BPR heeft vooral in de negentiger jaren veel aandacht gekregen, mede door eerdere 
invloedrijke publicaties62 over de bijdragen die ICT aan de profijtelijkheid van onder-
nemingen zou kunnen leveren en door het groeiende inzicht dat ‘mechaniseren’ – het 
één-op-één overzetten van handmatige in geautomatiseerde processen – de mogelijk-
heden van ICT onvoldoende benut63.  
 De relatie met architectuur, vooral vanwege het veelal interfunctionele karakter 
van de processen, is wel gerapporteerd en beargumenteerd64 maar het implementatie-
aspect is vooral als organisatiekwestie geïdentificeerd en de afhankelijkheid van de 
flexibiliteit van de bestaande ICT-ondersteuning is onderschat65. De mogelijkheid van 
bestaande systemen gebruik te kunnen maken wordt in veel gevallen dus overschat en 
het BPR-projectresultaat valt onder andere daardoor vaak tegen, àls er al resultaat wordt 
geboekt66. Door een ICT-bril bezien hangt dat mede af van de mate waarin de beoog-
de toestand van de bestaande verschilt: het gewicht van de ICT-factor is namelijk gro-
ter als de verandering in de organisatie een groter bereik67 heeft en radicaler is. De pu-
re omvang van de ICT-projecten zelf speelt dan een grotere rol68: beperkte kennis van 
de ICT-mogelijkheden, zwaardere planningsvraagstukken en hogere eisen aan de ma-
nagementkwaliteiten bemoeilijken het behalen van succes69.  
 Overigens zijn veel herontwerptrajecten ook mislukt door onderschatting van het 
veranderingsproces en door ontkenning van het vereiste leerproces dat de organisatie 
móet doormaken70. Inmiddels zijn de beperkingen van BPR in de praktijk zo duidelijk 
gebleken – tweederde van de BPR-projecten mislukt71 – dat de vraag gesteld mag wor-
den of het wel om een gefundeerde methode gaat “... giving its incredible melange of pro-
paganda, ideology and elements of method”, zoals Ciborraibid. opmerkt. 

 Het komt er op neer dat de hoge ambities, die vaak de inzet van BPR-projecten 
kenmerkten, ook de faalfactoren72 in zich dragen: gebrekkig veranderingsmanagement, 
een ‘quick win’- en ‘quick fix’-aanpak in plaats van een oriëntatie op langere termijnef-
fecten, gebrek aan managementsupport en onbuigzame hiërarchische organisatiestruc-
turen, gebrekkige kennis van de beschikbare applicaties en gegevensverzamelingen en 
beperkt inzicht in de werkelijke realisatiemogelijkheden van ICT. 
 

5.1.4 REFLECTIE 

Er is veel literatuur over alignment en informatieplanning beschikbaar en ook BPR 
heeft veel aandacht gekregen. In het kort: 
 De conclusie bij alignment moest zijn dat structurele flexibiliteitskwesties niet wor-

den beantwoord (zie §5.1.1) en ook niet beantwoord kónden worden vanwege het 
vooral functioneel gekleurde blikveld en het geïdealiseerde model.  

 De conclusie bij BPR was dat de hoge ambities ook de faalfactoren in zich droegen 
(§5.1.3) en dat onderschatting van de ICT-vraagstukken en overschatting van de 
ICT-mogelijkheden vaak succes in de weg stonden. 

 De resultaten die van informatieplanning mochten worden verwacht zijn uitgeble-
ven, doordat de impliciete aannamen niet klopten en de niet-functionele factoren 
meestal werden veronachtzaamd (§5.1.2). 
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DOOLHOF EN WATERVAL 

De beperkingen van informatieplanning zijn min of meer gevolg van de ‘top-down’-
benadering. Die benadering kwam op het volgende neer. Uit strategie, succesfactoren 
en informatiebehoeften werden functie- en gegevensmodellen opgesteld en die mo-
dellen werden met elkaar geconfronteerd en samen tot een informatie-architectuur ge-
smeed73. Daaruit werden gebieden van grote samenhang (in gegevensgebruik) gedestil-
leerd waarbinnen systemen en databases werden geprojecteerd: de systeemarchitec-
tuur74. De eisen die de systeemarchitectuur stelde werden doorvertaald naar techni-
sche voorwaarden en leidden tot de technische architectuur, die dus was afgeleid van 
de vooral in applicaties en databases geordende functionaliteit.  
 Het adagium was steeds: ‘data zijn stabiel, procedures niet’, maar juist díe aanname 
is vaak onjuist75,76. Bovendien leert de praktijk dat data-architectuurprojecten ‘niet sco-
ren’ bij management77 en dus steun ontberen: ze komen niet van de grond. Ook 
brengt de werkwijze, die voortkomt uit de argumentatie waar informatieplanning op 
stoelt, eigen nadelen mee. Men noemt de informatieplanningswerkwijze met een term 
die de nadelen van voorwaartse sturing (sturing-zonder-terugkoppeling) weergeeft wel 
de ‘waterval-methode’. Over die nadelen is gerapporteerd, bijvoorbeeld in een evalua-
tie van de planningsmethode (SSDAM)78 van de Britse overheid: gebruikerswensen zijn 
lastig te verkrijgen, tijdens het plannings- en ontwerptraject veranderen percepties, er 
is (steeds) sprake van externe veranderingen, in de grote projecten komen technische 
kwesties (te) laat in het traject naar voren en de gebruikersparticipatie laat te wensen 
over. Andere bronnen79,80 melden dat ook de implementatievaardigheid en de beschik-
baarheid van passende hulpmiddelen succesbepalend zijn. Bovendien, als strategie uit-
gangspunt is, zou de juistheid van die strategie getoetst moeten kunnen worden!  
 Andere bezwaren tegen informatieplanning hebben te maken met de aard van de 
organisatie, die vaak succesvol top-down-werken onmogelijk maakt. Een niet-deduc-
tieve, voorwaardenscheppende81 aanpak kan in veel gevallen effectiever zijn en ook 
sneller tot bruikbare resultaten leiden. Vaak is ook de inzet van programmapakketten 
niet met een top-down planningstraject gebaat82.  
 
VERNIEUWING EN ‘LEGACY’ – DE VERWAARLOOSDE ERFZONDE 

Als vernieuwingen in de informatievoorziening worden voorgesteld, spelen de be-
staande voorzieningen en de in zwang zijnde werkwijzen een belangrijke rol. Men 
heeft met de ‘installed base’ van verouderde voorzieningen én werkwijzen te maken. 
Die kunnen ‘in de weg zitten’ en moeten dan om hygiënische reden worden opge-
ruimd. ‘Zomaar slopen’ kan meestal niet en is überhaupt af te raden83,84. Daarom 
wordt ook ‘slopen onder architectuur’ voorgesteld85, zodat de bestaande portfolio niet 
door technische amputaties wordt misvormd, nieuwe implantaten zich op de juiste 
wijze hechten, projectrisico’s tijdig en in voldoende detail in beeld komen en project-
besturing op de juiste aspecten wordt gericht. Zonder het in acht nemen van structu-
rele facoren zal het overigens nooit lukken86. 
 Veranderingen in de organisatie brengen, zeker in informatie-intensieve organisa-
ties, vrijwel altijd veranderingsimpulsen voor de informatievoorziening mee, waarbij er 
echter zelden van voorspelbare één-op-één effecten sprake zal zijn 87,88. Voor informa-
tie-intensieve organisaties wordt zelfs voorgesteld van de informatie-architectuur uit te 
gaan89 bij het plannen en monitoren van de voorgestelde veranderingen. 
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DE GEMEENSCHAPPELIJKE NOEMER – EEN KANSRIJKE WEG? 

Zowel in alignmentprocessen, met name die welke op functionele integratie zijn ge-
richt, als in informatieplanning spelen architecturen, op verschillende wijzen en met 
diverse doelstellingen, een belangrijke rol: ze verbeelden belangrijke aspecten van de 
gewenste informatievoorziening en vormen vaak een ijkpunt bij ontwikkelingen en 
veranderingen. Ondanks de kanttekeningen die gemaakt kunnen worden bij de rol die 
ze in alignment- en planningsactiviteiten vervullen, zijn architecturen belangrijk bij het 
ontwikkelen en in bedrijf houden van een moderne informatievoorziening90,91,92.. 

De conclusie van §5.1 is tweeledig: 
 ontwikkelen en inrichten vanuit architecturen zal grote problemen opleveren, maar 

toetsing van de ontwikkeling en inrichting aan de architectuur wordt aanbevolen93;  
 louter aandacht voor functionele aspecten is onvoldoende: aandacht voor niet-

functionele aspecten is essentieel.  
Gemeenschappelijke noemer is architectuur: een voorwaarde, maar niet de enige.  

 
5.2 ARCHITECTUUR VOOR VERANDERING 
5.2.1 CIVIELE EN DIGITALE ARCHITECTUUR 

In de wereld van de digitale architectuur verwijst men graag en 
vaak naar de romeinse architect Vitruvius94 – overigens geen re-
cent ontdekte bron want Vondel was al van zijn bestaan op de 
hoogte95. Vitruvius, bouwheer en beschermeling van keizer Au-
gustus, is bekend om zijn drie kwaliteitsfactoren van architectuur: 
sterkte, nut en elegantie. Vitruvius beveelt aan daar rekening mee te 
houden bij het bouwen van publieke en private bouwwerken. Als Vitruvius wordt 
aangehaald, wordt in feite naar hoofdstuk één van zijn werk ‘De Architectura’ ver-
wezen, over bouwwerken en hun uitvoering. 
Boek I.3.1. over typen bouwwerken96: 

Boek I.3.2. over het bouwen:

 
ARCHITECTUURKWALITEIT 

De drie kwaliteitsfactoren van Vitruvius: Firmitas, Utilitas en Venustas, krijgen in de 
ICT-literatuur allerlei benamingen97. Vaak wordt de trits Functie, Constructie en Bele-
ving gebruikt. Het valt op dat de projectie van de drie factoren in het automatiserings-
domein verschillend wordt benoemd, maar de notie van een samenstelling (van be-
paalde onderdelen) die een bepaald doel dient, nut heeft en stevig en duurzaam gecon-

Haec autem ita fieri debent, ut habeatur ratio firmitatis, 
utilitatis, venustatis. Firmitatis erit habita ratio, cum fuerit 
fundamentorum ad solidum depressio, quaque e mate-
ria, copiarum sine avaritia diligens electio; utilitatis autem, 
emendata et sine inpeditione usus locorum dispositio et 
ad religiones sui cuiusque generis apta et conmoda dis-
tributio; venustatis vero, cum fuerit operis species grata 
et elegans membrorumque commensus iustas habeat 
symmetriarum ratiocinationes. 

Now these should be so carried out that account is taken of 
strength, utility and grace. Account will be taken of strenght 
when the foundations are carried down to the solid ground, 
and when from each material there is a choice of supplies wit-
hout parsimony; of utility, when the sites are arranged without 
mistake and impediment to their use, and a fit and convenient 
disposition for the aspect of each kind; of grace, when the ap-
pearance of the work shall be pleasing and elegant, and the 
scale of the constituent parts is justly calculated for symmetry. 

... Aedificatio autem divisa est bipertito, e quibus una est 
moenium et communium operum in publicis locis conlo-
catio, altera est privatorum aedificiorum explicatio. Publi-
corum autem distributiones sunt tres, e quibus una de-
fensionis, altera religionis, tertia opportunitatis. 
 
 

... Building in turn is divided into two parts; of which one is the 
placing of city walls, and of public buildings on public sites; the 
other is the setting out of private buildings. Now the assign-
ment of public buildings is threefold: one, to defence; the se-
cond to religion; the third, to convenience. 
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strueerd is, is toch steeds aanwezig. Iets anders zou ook vreemd zijn, omdat aan on-
geveer alle artefacten dergelijke eisen worden gesteld. Het is natuurlijk de vraag of de 
drie Vitruviusfacoren voor de civiele bouw in de oudheid afdoende karakteriseren wat 
in de digitale bouwwereld onder architectuur wordt verstaan98,99.  

De ‘echte’ bouwkunde heeft wel vaker voor de digitale wereld model gestaan, bijvoor-
beeld bij het in kaart brengen van de rollen100 die betrokkenen bij digitale bouw (met 
name: ontwikkeling van programmatuur in eigen beheer) kunnen vervullen. Die rollen 
dekken echter niet (meer) alle voorkomende functies af. Ze waren wellicht ooit pas-
send in traditionele applicatie-plus-databasemodellen, maar schieten tekort in de mo-
dernere wereld van gedistribueerde, samenhangende en alom bereikbare voorzienin-
gen en van serviceleveranties en -leveranciers bij outsourcing. Belangrijker nog, ze 
voorzien evenmin in de semantische aspecten101 die kenmerkend zijn voor informatie- 
en communicatiekundige factoren en gevolg zijn van abstracties en betekenistoeken-
ning. De bewering dat de bouwmetafoor eigenlijk niet deugt als het om digitale archi-
tectuur gaat102, wordt hieronder gestaafd.  
 Een van de belangrijke verschillen is de interactiegraad tussen gebruiker en artefact 

en de invloed die daarvan uit kan gaan. Churchill zei het zo103: “... we shape our buil-
dings and afterwards they shape us”, daarmee de invloed van gebouwen op ons doen 
en laten benadrukkend. Maar de invloed van onze technische hulpmiddelen die 
onder handbereik zijn, die per activiteit en per stap daarin ons doen en laten bein-
vloeden en ons als een digitale butler afhankelijk maken, is factoren groter en heeft 
ook irreversibele en niet meer weg te denken gevolgen voor individueel gedrag104 
en voor organisaties105. (Zie ook §3.3.3 en §3.3.4.) 

 Rijsenbrij106 stelt dat het karakter van digitale bouwkunde organisch is, op groei en 
ontwikkeling gericht: digitale bouwwerken zijn nooit ‘af’. In de digitale wereld lij-
ken méér vrijheidsgraden te bestaan, meer mogelijkheden en daardoor meer facto-
ren die een rol spelen. Er is door de aard van de artefacten in de digitale wereld 
misschien een grotere veranderbaarheid maar mede door het aantal beïnvloedende 
factoren ook een grotere kans op falen.  

 Een ander verschil, al eerder genoemd, wordt gevormd door de abstracties die de 
digitale wereld opspannen en door de modellen met hun bijbehorende meta-infor-
matie waarmee de kenmerken van die modellen worden vastgelegd. Bij het ont-
werpen en implementeren van ICT-artefacten wordt de weg van realiteit naar digitali-
teit in verschillende modelstappen107 afgelegd. Een voorbeeld-traject: business-mo-
del, functiemodel, procesmodel, ondersteuningsmodel, interactiemodel, systeem-
model, constructiemodel e.d., waarin het merendeel van die modellen normen ont-
beert en geen standaarden of zelfs maar richtinggevende voorbeelden kent waar-
door het verschil met de civiele bouwkunde108 erg groot is.  

Er zijn overigens wel overenkomstige eigenschappen maar die liggen niet zozeer in 
primaire eigenschappen zoals samenstelling, schaal, symmetrie of ordening (waar Vit-
ruvius over spreekt) als wel in afgeleide eigenschappen zoals betrouwbaarheid en 
flexibiliteit. Bovendien zullen er overeenkomstige activiteiten zijn in het architecture-
ren: het achterhalen en toetsen van eisen en wensen, het ontwerpproces, de visualise-
ring van ontwerpresultaten e.d.  
 

5.2.2 VERANDERINGSORKESTRATIE MET ARCHITECTUUR 

In hun ‘Paradigm Shift’ ontwikkelen Tapscott en Caston een visie op architectuur 
vanuit de beoogde business-veranderingen en de noodzaak daar de informatietechno-
logie bij te betrekken (fig. 5.2.2a). Ze stellen dat een organisatie die op een andere ma-
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nier wil werken ook haar structuren en werkwijzen zal moeten veranderen waardoor 
de ondersteunende systemen moeten meeveranderen. Informatietechnologie kan die 
beoogde veranderingen zelfs helpen realiseren109; men noemt dat wel ‘IT-enabled 
work reengineering’.  
 Architectuurthema’s worden min of meer 
rechtstreeks verbonden met de thema’s van de 
organisatieverandering, bijvoorbeeld: inter-
connectie wordt geassocieerd met integratie, 
modulariteit met organisatorische onafhanke-
lijkheid, gedistribueerd verwerken met ‘em-
powerment’, etc. De twee auteurs geven een 
aantal principes voor wat zij ‘IT-enabled’ werk 
noemen. Dit is – ook na 15 jaar– nog steeds 
interessant, onder andere omdat zowel regels 
en principes met een sterke business-binding, als modellen en componenten van een 
architectuur deel uitmaken.  
De architectuurdefinitie die door Tapscott en Caston wordt gehanteerd luidt:  
“... Architecture is the underlying framework which defines and describes the technology plat-

form required by a business to attain its objectives and achieve a business vision. It is the 
structure given to information, applications, organizational, and technological means to the 
groupings of components, their interrelationships, and the principles and guidelines gover-
ning their design and evolution over time. ...” 110 

Verderop zal blijken dat dit goed spoort met 
de IEEE-definitie die zeven jaar later is gefor-
muleerd. Architectuurdoeleinden staan in het 
teken van komende organisatieveranderingen 
en architectuur moet helpen de migratie van 
de bestaande naar de nieuwe situatie te or-
kestreren. Tapscott onderscheidt vijf ‘archi-
tectural views’ die samen één architectuur 
concretiseren (zie 5.2.2b):  
 de business architectuur is een netwerkmodel 

van diensten, klanten en transacties en geeft de business-activiteiten weer; 
 de informatie-architectuur geeft de essentiële informatiebehoeften van de organisatie; 
 de applicatie-architectuur verbindt de procesmodellen met de informatiemodellen en 

definieert de toepassingen; 
 de ‘work architecture’, die men nu procesarchitectuur zou noemen, modelleert de 

werkzaamheden, de middelen die daar bij worden ingezet en de mogelijkheden 
voor ondersteuning; 

 de technische architectuur verbindt de procesmodellen, de applicatie- en informatie-
modellen met de vereiste platforms. 

Behalve die vijf (deel)architecturen en de modellen die daarin zijn voorzien, verwijst 
de definitie van Tapscott en Caston naar richtlijnen en regels, die “...help establish a 
context for architectural design decisions by using business criteria to rationalize basic archi-
tectural choices.” 
 De hoofdlijnen van de architectuurbenadering in ‘Paradigm Shift’ zijn in velerlei 
opzichten nog steeds actueel. De belofte die ‘IT-enabled work’ inhoudt, trachten de 
auteurs in verschillende cases en in vergelijkingen met de civiele bouwwereld in te los-
sen. Terecht wijzen zij er op dat het opruimen van verouderde systemen inbegrepen 
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is, op straffe van hoge kosten en inflexibiliteit. Men moet de geschetste architectuur-
aanpak vooral zien als sleutel bij organisatieverandering, die profijtelijk en succesvol 
wordt als de vereiste aanpassingen en vernieuwingen worden gerealiseerd.  
 

5.2.3 REFLECTIE 

In ‘Paradigm Shift’ speelt architectuur zowel een rol als blauwdruk bij het uittekenen 
van de toekomstige informatievoorziening als een rol als managementinstrument bij 
het uitlijnen van de benodigde veranderings- en vernieuwingsprojecten uitgaande van 
de bestaande architecturen – een dubbelrol dus. De eigenschappen van de architec-
tuur zelf zijn minder geëxpliciteerd. De consequenties van aanpasbaarheids- en uit-
breidbaarheidswensen worden niet behandeld en kunnen ook niet in de architectuur-
concepten worden teruggevonden.  

De casuïstiek uit de beginjaren negentig betreft voornamelijk vernieuwingen die con-
currentievoordeel (zouden) moeten geven en kosteneffectief zijn. In die pre-internet-
periode is in veel applicatieportfolio’s nog geen sprake van verzadiging en worden 
vernieuwingen dan ook makkelijker ingepast dan nu111 – dat is althans de teneur. Dat-
zelfde kan van de mainframe-gedomineerde technische faciliteiten worden gezegd en 
van de toenmalige middleware. Daar komt bij dat overall-concepten, zoals bijvoor-
beeld CRM, die in verschillende business-domeinen kunnen zijn geworteld, nog be-
trekkelijk weinig voorkwamen en dus ook nauwelijks structurele inpassingsdrempels 
ontmoetten. De huidige variëteit aan technische voorzieningen en de meerlagige ap-
plicatieportfolio’s maken het architectuurinstrument niet zonder waarde, maar stellen 
er zeker extra eisen aan. 

 
5.3 ARCHITECTUUROPVATTINGEN 
5.3.1 ARCHITECTUURDOELEN 

Architectuur speelt in informatieplanning een rol als blauwdruk van de toekomstige, 
uit de strategische informatiebehoeften voortkomende informatievoorziening. In de 
argumentatie van Tapscott vormen architecturen een instrument voor de ondersteu-
ning van nieuw ontworpen werkwijzen. Die argumentatie wordt breed gedeeld, maar 
de organisatorische en technologische omstandigheden zijn de afgelopen decennia da-
nig gewijzigd. De vraag is of architectuur nog diezelfde doelen kan dienen, of er aan 
architectuur nog dezelfde eigenschappen kunnen worden toegedicht en of architec-
tuur nog op dezelfde wijze tot stand kan komen. 
 
UIT DE LITERATUUR 
In het korte, beslist niet volledige overzicht hieronder wordt duidelijk dat er verschil-
lende opvattingen over het doel van architectuur zijn. 

 Zachman112 gaf dertig jaar geleden al aan dat “... with the increasing size and com-
plexity of the implementations of information systems, it is necessary to use some logical 
construct (or architecture) for defining and controlling the interfaces and the integration of all 
of the components of the system. ...”. Jaren later justificeerde hij architectureren 
opnieuw113: alignment, integratie, verandering en reductie van time-to-market.  

 Smolander merkt op dat het doel van architectuur afhangt van de betrokke-
nen en hun verwachtingen114. Hij geeft vier metaforen die beleving, betrok-
kenheid en belang uitdrukken:  
– architectuur als blauwdruk (systeemstructuur),  
– architectuur als literatuur  (referentiemateriaal),  
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– architectuur als taal  (voor algemene concepten), en  
– architectuur als beslissing  (basis voor besluitvorming).  

 Rijsenbrij115 verwoordt het doel van architectuur heel duidelijk: “Voor het con-
strueren van zaken in de digitale wereld is architectuur nodig, ...”.  

 Maes en Dedene116 stellen dat architectuur een manier is om met complexiteit 
om te gaan, daarbij vooral structurering vooraf benadrukkend. Bryant en 
Maes117 wijzen op de evolutie van het architectuurbegrip en stipuleren dat ar-
chitectuur kan structureren maar, meer nog, een overbruggende abstractie kan 
zijn om in communicatief opzicht dienst te kunnen doen.  

 Wieringa noemt, kort en krachtig, synergie als architectuurdoel118: onderdelen 
worden zó samengevoegd dat het geheel bepaalde diensten met bepaalde 
kwaliteit kan leveren. Later, in het GRAAL-project, definieert hij (samen met 
anderen)119 “... the architecture of a system as the structure by which its desired proper-
ties emerge.” 

 Erhart120 noemt, ongetwijfeld op basis van zijn consultancy-praktijk, architec-
tuur een referentiepunt voor alle betrokken partijen en meent dat architectuur 
bijdraagt aan controleerbaarheid van ontwikkeling, complexiteitsbeheersing en 
beheer.  

 Sikkema121 ziet, geïnspireerd door systeemnieuwbouw bij een financiële instel-
ling, architectuur als “... de verzameling principes, richtlijnen en modelleringsstandaar-
den die een organisatie stuurt bij het ontwikkelen, aanpassen en gebruiken van IT-resources 
binnen de gehele organisatie.”  

 Hoogervorst122 definieert ‘in praktische zin’ architectuur als “... een consistente 
en coherente set van principes en standaarden die aangeeft hoe een systeem moet worden 
ontworpen.”, waarbij hij de begrippen ‘principe’ en ‘standaard’ nauwkeurig de-
finieert. Het doel van architectuur is blijkbaar het ontwerpen van systemen te 
richten en de ontwerpruimte zinvol in te perken. 

Er zijn natuurlijk méér bronnen waarin een, vaak van een definitie afgeleid, architec-
tuurdoel wordt genoemd. Hoe verschillend de doelen ook zijn, het draait steeds om 
structurering, complexiteitsbeheersing, richting geven aan systeemontwikkeling, en ga-
ranties bieden (als volgens de geldende architectuurrichtlijnen wordt gewerkt).  
 
UIT DE PRAKTIJK 

Ciborra indachtig123, formuleren Post en Truijens124, vooral op grond van eigen erva-
ringen in architectuurtrajecten, de van architectuur te verwachten opbrengsten.  
 Architectuur moet ordenen:  zonder duidelijke structuur is elke uitbrei-

ding een avontuur. 
 Architectuur moet regels en richtlijnen geven:  daarzonder betekent elke verandering ook 

erosie. 
 Architectuur moet ondersteunen bij innovatie:  voorstellen moeten op hun consequenties 

kunnen worden beoordeeld en resulteren-
de vernieuwing moet mogelijk zijn zonder 
continuïteitsaantasting. 

 Architectuur moet (...) garanties bieden: voorgestelde veranderingen moeten kún-
nen werken en moeten voldoende vlot 
kunnen werken. 

Architectuur is blijkbaar geslaagd als de systemen die onder architectuur tot stand ko-
men naar wens en naar behoren werken. Dat verwijst naar een beschouwingsniveau 
op systeemportfolioniveau. Er zijn echter diverse beschouwingsniveaus in zwang als 
het om architectuur gaat. De doelen van architectuur zijn daaraan (en aan de opvat-
ting over architectuur) gerelateerd en worden mede bepaald door de bij dat beschou-
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wingsniveau betrokkenen. Kortom, er is geen eenduidigheid in architectuurdoelstellin-
gen en dus kan niet worden verwacht dat er een eenduidige architectuurdefinitie is. 
Een reeks interviews125 in grotere Nederlandse organisaties met een intensief gebruik 
van informatiesystemen, levert als algemeen beeld op dat met architectuur als abstrac-
tiemiddel beoogd wordt “een overzichtelijk beeld te krijgen van hun complexe interne en ex-
terne situatie”. Architectuur is daarbij een abstractiemiddel, communicatiemiddel én 
managementinstrument. 
Het digitale tijdschrift Via Nova Architectu-
ra126 (zie 6.3.2a) heeft een aantal interviews 
met CIO’s127 van Nederlandse bedrijven op-
genomen waarin hun visie op de vereiste 
kwaliteiten van de informatievoorziening 
wordt weergegeven (fig. 5.3.2b). Leitmotiv is steeds welke architectuuropvattingen 
men koestert en welke argumenten men daarbij hanteert. De bedrijven verschillen in 
hun historie, komaf en vigerende kansen en bedreigingen, en dat alles is van invloed 
op de eisen die aan de informatievoorziening worden gesteld en aan de rol van archi-
tectuur bij ontwerp, planning en inrichting daarvan. “We doen veel meer dan vroeger met 
IT, het wordt steeds belangrijker, al die processen maken van elkaars informatie gebruik. Dus 
wij moeten die samenhang steeds beter bewaren. ...” (cit. Jans).  

 In het algemeen is men gericht op verbetering 
én vereenvoudiging van de informatievoorziening, 
om de flexibiliteit te vergroten en tegelijkertijd de 
vereiste verbanden aan te brengen. “Het is (...) niet 
het kunstje van het afschaffen van oude systemen maar 
het gaat erom IT een plaats te geven binnen de dyna-
miek van het bedrijf.” (cit. Wesseling).  
 Architectuur is voor veel CIO’s “het maken van 
de bouwtekeningen voor ons applicatie- en infrastruc-
tuurlandschap en (het) bewaken dat de bouw ook vol-
gens tekening wordt uitgevoerd.” (cit. Grevelman). 
“Ik geloof in een architectuur als referentiemodel om va-
riatie in het landschap te kunnen reduceren.” (cit. Van 

der Linden). “Het doel is het geheel van systemen hanteerbaar en beheersbaar te houden, 
...” (cit. Wanders). Dat levert dan het nodige op: kostenreductie en flexibiliteit. “Door 
architectuur zijn de kosten niet alleen sterk verlaagd, daarnaast is ons adaptief vermogen 
enorm toegenomen en de snelheid waarmee we in staat zijn om nieuwe zaken te realiseren.” 
(cit. Walter).  
“Ik denk dat je digitale architectuur (...) kunt vergelijken met een bestemmingsplan.” (cit. Wan-
ders). Men ziet in overgrote meerderheid architectuur als een bestemmingsplan dat op 
verschillende niveau’s aangrijpt en zowel de organisatie als de IT-producten en -dien-
sten, de applicaties en de technische voorzieningen raakt. Hoe lastig dat ook is, “... er 
zit niets anders op dan aan alles tegelijk te werken en vast te stellen dat je bepaalde verbanden 
moet leggen.” (cit. Jans). “Als je (...) had gezegd dat men eerst een businessarchitectuur 
moest hebben, dan hadden we pas nadat die op orde was kunnen kijken naar de applicatiear-
chitectuur. En als we daar mee klaar waren geweest, hadden we eens kunnen kijken hoe we 
de pc’s zouden kunnen neerzetten en inrichten. (...) De IT zou in zo’n geval niet serieus geno-
men zijn.” (cit. Wesseling).  
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Waar de aandacht naar uitgaat zijn veelal generieke zaken als het de concretisering be-
treft van het applicatielandschap, dat men als een belangrijk architectuuronderdeel be-
schouwt. “Je hebt architectuur nodig om te kunnen bepalen wat generiek en specifiek is, dáár 
gaat het over” (cit. Sluis). “Er wordt (...) gezocht naar commonalities tussen de verschillende 
gebieden, dáár kun je winst maken.” (cit. Kregting). “Door het inzetten van een centraal 
workflow-managementsysteem, zijn processen en pensioensystemen gescheiden. (...) Die ont-
koppeling, dus de onafhankelijkheid van functionaliteit en data, hebben we hier zeker geïntro-
duceerd. Anders moet je bij elke verandering in de organisatiestructuur je systeem aanpassen.” 
(cit. Walter). “Daarnaast speelt applicatie-redundantie, daar zitten echt de grote besparin-
gen.” (cit. Steenvoorden).  
 Die genericiteit moet vereenvoudiging bewerkstelligen, maar ook, zoals gemeld 
wordt, doublures voorkomen, applicatieaantallen terugdringen, kosten helpen reduce-
ren en tot bestendige, algemeen bruikbare voorzieningen helpen komen. Daarbij 
wordt blijkens de interviews nauwelijks onderscheid gemaakt tussen organisatorische 
en informatorische aspecten. Enkele malen – met name bij Achmea, Nationale Neder-
landen en Zwitserleven – wordt de productstructuur genoemd als belangrijke factor 
voor vereenvoudiging en flexibiliteit. Die structuur decreteert immers zowel informa-
tiegebonden als procesgebonden aspecten, kan daarmee mogelijke gemeenschappelijk-
heid in beeld brengen en dus op meta-niveau tot standaardisering leiden. 
   
REFLECTIE 

Het zou onjuist zijn te concluderen dat theorie en praktijk onmogelijk ver uiteen lo-
pen. Dat vergt breder én grondiger onderzoek. Wèl mag geconcludeerd worden dat 
CIO’s architectuur als een middel beschouwen dat bij ontwikkeling van nieuwe functi-
onaliteit een bijdrage kan leveren aan ‘governance’ en kan helpen de informatievoor-
ziening tegen aanvaardbare kosten op orde te krijgen en te houden. Smolander’s meta-
foren (zie begin van deze paragraaf) komen aan bod, maar uitsluitend impliciet. 

Generieke zaken in beeld brengen, de business-waarde daarvan bepalen en de realisa-
tie van de architectuur daarop enten, worden in de literatuur eigenlijk niet expliciet 
genoemd, maar in de praktijk worden ze als een positieve bijdrage aan flexibiliteit en 
kostenbeheersing genoemd en vormen ze kennelijk een belangrijke architectuurop-
gave. Dat is wel verrassend.  
 Niet verrassend is dat dat met name speelt bij verzekeringsmaatschappijen, waar 
productstructuren, productieprocessen en productvernieuwing al langere tijd onder-
werp van studie zijn en aanjager van vernieuwingen in de informatievoorziening – zie 
§§3.2.6 en 3.2.7 en de intro van §3.4. Verzekeraars zijn immers automatiseerders-van-
het-eerste-uur, kennen het IT-begrip silo128 uit eigen ervaring en realiseren zich dus 
dat veel silo-onderdelen een algemeen karakter hebben. 
 

5.3.2 ARCHITECTUURSTROMINGEN 

Er zijn, scherp aangezet, twee verschillende opvattingen: architectuur is descriptief of 
prescriptief. Anders gesteld: architectuur ís het ontwerp of architectuur regelt het ont-
werpen129: 
 descriptieve architectuur is “... een coherente en consistente set van principes en 

standaarden die dient als richtlijn voor systeemontwerp” 130; 
 prescriptieve architectuur is “... een schematische weergave van een ontwerp in de es-

sentiële componenten” id.  
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Het verschil tussen beide opvattingen leidt niet tot Hoekse en Kabeljauwse twisten131, 
maar het is veel besproken omdat het [1] principieel is en [2] flinke consequenties 
heeft voor de wijze van architectureren, van ‘aan architectuur doen’. Welke doelen 
ook met architectuur worden gediend, volgens beide opvattingen worden door archi-
tectuur ontwikkelactiviteiten ingeperkt en van een kader voorzien. Of het nu gaat om 
nieuwe processen, applicaties of technische faciliteiten132, architectuur bakent af en 
verkavelt133. Zonder te willen beweren dat het een typisch Nederlandse discussie is, 
mag worden benadrukt dat de bekende angelsaksische definities van architectuur bei-
de elementen bevatten (zie Tapscott’s definitie). Dat geldt ook voor de alom om-
armde definitie van de IEEE-organisatie134 (zie fig. 5.3.2a): 
 “... the fundamental organization of a system, embodied in its components, their relationships 
to each other and the environment, and the principles governing its design and evolution.” 
Het gaat om de organisatie van een ‘systeem’, de componenten en hun onderlinge re-
laties waaruit het bestaat én 
om de principes die rea-
lisatie en uitbreiding richten 
en inperken.  
 Dat tweevoudige karak-
ter hangt samen met de 
doelstelling, namelijk een 
aanbeveling te doen voor 
architectuurbeschrijvingen 
van systemen die ‘software-
intensief’ zijn. Dán is de 
noodzaak voor zowel het 
benoemen van onderdelen 
als het geven van regels en 
richtlijnen voor ontwerp en voor uitbreiding duidelijk. Een architectuur voor soft-
ware-intensieve systemen zal immers tot ontwerpen moeten leiden die ook bouwbaar, 
beheersbaar en aanpasbaar zijn. 
 Architectuurbeschrijvingen volgens de IEEE-aanpak zijn aantrekkelijk omdat een 
systeem mede een architectuur krijgt door inbreng van de betrokkenen die vanuit hún 
gezichtspunt een bepaalde interesse in het systeem hebben en expliciet maken.  
 
‘MODEL-DRIVEN’ ARCHITECTUUR 

Enigszins naast de gegeven tweedeling in architectuuropvattingen staat architectuur 
die wordt ingezet om softwaresystemen platformonafhankelijk te specificeren in de 
vorm van bouwbare modellen. Het gaat feitelijk om een software- of applicatie-archi-
tectuur. Daarbij is het realisatie het ideaal: ‘model-driven’ engineering. De drie doelen 
zijn: overdraagbaarheid, interoperabiliteit en herbruikbaarheid. Vanzelfsprekend is een 
hoge formalisatiegraad vereist om dit te kunnen realiseren135 en daarbij gaat het om 
eenduidige concepten en betekenissen136. Het is dus niet verwonderlijk dat die archi-
tectuurmodellen beperkt zijn tot afgebakende business-domeinen.  
 

5.3.3 ARCHITECTUURASPECTEN EN -INVALSHOEKEN 

De criteria die gebruikt worden om architectuur te differentiëren en als een lagen- of 
aspectmodel te beschouwen zijn vaak aannemelijk maar niet geëxpliciteerd. Meestal 
gaat het om verschillen in te onderscheiden objecten en in betrokkenheid.  
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TIJD 

Een interessante discriminator is de factor tijd, die al in oudere architectuurbenaderin-
gen te vinden137 is maar methodisch enigermate in de vergetelheid is geraakt. In 1976 
onderscheidde Verrijn Stuart138 verschillende tijdschalen, waaraan hij zowel informa-
tieprocessen als systeemtypen verbindt; later is die systematiek door Bemelmans139 
overgenomen. Onderscheid naar tijdskenmerken heeft vooral betekenis bij de inrich-
ting van de systeemportfolio, waarin dan (ont)koppelings- en implementatiekeuzes 
zichtbaar zullen worden.  
 Het gaat niet in de laatste plaats om doorvertaling van die keuzes naar in te zetten 
technologie, kennelijk het doel van de indeling naar tijdschaal. Als apparaataansturing 
binnen het beschouwingsgebied valt en een of andere vorm van automatische bestu-
ring vereist is, zal de realisatie daarvan bovendien slecht mengen met andere vormen 
van automatisering.  
 
ACTIERADIUS 

Een ander onderscheidend aspect is de actieradius van de architectuur. In theorie kan 
men architecturen hebben voor een bedrijfstak, een bedrijf, een domein binnen een 
bedrijf, een familie van systemen, een specifiek systeem of een onderdeel van een sys-
teem140.  Maar meestal betreft het de organisatie of een coherent deel daarvan: een do-
mein. Dan is een groot aantal organisatiegerichte indelingen te vinden, zoals bijvoor-
beeld: front-office en channel / mid-office / back-office141, of: markt en klant / distri-
butie / productvoering / bedrijfsvoering142.  

Rijsenbrij143 hanteert vier verschillende, geneste architecturen: enterprise architectuur, 
domeinarchitectuur, informatiesysteemniveau en digitale werkruimte. Dergelijke on-
derverdelingen hebben soms zin omdat dan in de onderscheiden domeinen de eigen-
heid kan worden uitgediept en op specifieke kenmerken worden gedetailleerd maar 
hebben als nadeel dat algemene functies (óver die domeinen) worden verkaveld en 
aan consistentie kunnen inboeten.  
 
SCHAAL 

Een onderwerp dat meestal niet in relatie met architectuur ter sprake komt is schaal, in 
de zin van omvang, afmeting, gewicht. Als architectuur als communicatiemiddel 
wordt gezien, is de vervolgvraag: voor wie?  
 Management heeft waarschijnlijk graag overzicht over de applicatieportfolio: de 
verzameling applicaties en hun onderlinge samenhang, omdat men misschien plannen 
wil kunnen spotten, onderhoudskosten situeren, ‘heavy duty’ systemen aanwijzen of 
‘legacy’ vinden. Architectuur heeft dan de functie van een thematische kaart. Ontwer-
pers en ontwikkelaars hebben graag overzicht over gelijksoortige applicaties waarvoor 
bepaalde hulpmiddelen en standaarden gelden of over applicaties binnen een domein 
waarvoor al componenten beschikbaar zijn. Architectuur is dan een ‘white box’ die 
samenstellingen en constructies laat zien zodat uitbreidingswerk en onderhoud kun-
nen worden beoordeeld, begroot en uitgevoerd. Blijkbaar kunnen belang en betrok-
kenheid het beschouwingsgebied markeren en daarmee de actieradius van de architec-
tuur bepalen. Om die redenen is schaal een architectuuraspect bij het vinden van de 
zwaartepunten in de informatievoorziening.  
 Bij het (willen en kunnen) aanpassen van de informatievoorziening op basis van de 
architectuur is schaal ook medebepalend voor het te implementeren ontwerp.  
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Ter illustratie:  
 een systeem dat 1000 transacties per dag moet verwerken verschilt functioneel 

misschien niet van een systeem dat er 4.000.000 per dag in real-time moet uitvoe-
ren144, maar zulke verschillen in ‘ilities’ (zie §4.2.2) dwingen zeker tot een ander 
ontwerp én een andere implementatie; 

 een website die 1000 bezoekers per maand krijgt zal anders worden geconstrueerd 
dan één met 200.000 per dag145 en ook hier zijn de ‘ilities’ daar de reden voor. 

Bij een louter functionele benadering wringen schaal en architectuur. De eerder (in 
§5.3.2) gegeven IEEE-definitie bevat geen enkel aanknopingspunt voor schaal. Inte-
gendeel, in het definiërende document claimen de opstellers dat het zowel om de ge-
hele informatievoorziening als om applicaties of om 
een onderdeel daarvan kan gaan. Schaal kan indirect 
overigens wèl een rol spelen, namelijk vanuit de ‘stake-
holders’ en hun ‘concerns’. Via die definitieroute kun-
nen de voor implementatie zo belangrijke kwantitatieve 
niet-functionele vereisten in beeld komen en toch on-
derdeel van de architectuurbeschrijving worden. Met de 
schaal-factor worden dus engineering-aspecten in de 
architectuurbeschouwing betrokken. Dit is andermaal 
een signaal dat er méér nodig is dan een functionele 
benadering.  
 
FOCUS 

Aandachtsgebied en focus leveren diverse architectuur-
varianten en vormen van architectuur op: procesarchi-
tectuur146, beveiligingsarchitectuur147, applicatie-archi-
tectuur148, distributie-architectuur149 (fig. 5.3.3a), soft-
ware-architectuur150, technische architectuur151, e.d. 
Dergelijke architecturen zijn invulling noch detaillering 
van een of ander onderdeel van de organisatie, maar 
hebben op een bepaalde manier, vaak door een aspect, betrekking op de gehele infor-
matievoorziening of op grote delen daarvan.  
 Kruchten’s (software-)architectuurmodel152 (5.3.3b) heeft met name aandacht ge-
kregen, omdat het kwalitatief-functionele met kwantitatieve niet-functionele aspecten 
verbindt en ontwerpbeslissingen expliciteert. De verschillende ‘views’ in het ‘4+1’-
model zijn niet orthogonaal en dus niet onderling onafhankelijk, maar belichten op 
verschillende manieren ontwerp en implementatie van een ‘high-level structure’ waar-
bij de scenario’s het beoogde gedrag in beeld brengen. Het model van Kruchten is 
vooral gericht op ‘software engineering’. 
 De genoemde architecturen zijn gespecialiseerd om succes op het onderscheiden 
terrein te kunnen boeken.  
 
BESCHOUWINGSNIVEAUS 

Opdeling in beschouwingsniveaus, van organisatie 
tot en met ICT, wordt veelvuldig toegepast. Tap-
scott’s vijf architecturenmodel (in §5.2.1) geeft feite-
lijk drie beschouwingsniveaus: business, processen 
plus ondersteuning, en techniek. Maes geeft er vijf: 
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business, proces, informatie, applicatie en technische fundering153. Rijsenbrij onder-
scheidt vier beschouwingsniveaus (zie 5.3.3c): de B-wereld (bedrijfsgebeuren), de I-
wereld (informatieverkeer), de A-wereld (de applicaties) en de T-wereld (de technische 
infrastructuur). In alle gevallen wordt het spectrum van realiteit tot digitaliteit opge-
deeld om eenvoud en overzicht te houden en complexiteit te beheersen.  
 Actieradius en beschouwingsniveau zijn belangrijke variabelen als het om architec-
turen gaat. Het beschouwingsniveau bepaalt in belangrijke mate het object van archi-
tectuur en dus de daarbij horende modellen en architectuurregels en -richtlijnen. De 
actieradius geeft de mate van verbijzondering aan. 
 

5.4 OVERALL-ARCHITECTUREN 
5.4.1 ONDERNEMINGSARCHITECTUUR – ‘ENTERPRISE ARCHITECTUUR’ 

Een betrekkelijk nieuwe ontwikkeling op architectuurgebied is de ‘Enterprise Archi-
tecture’, door Hoogervorst gedefinieerd als “... a coherent and consistent set of principles 
and standards that guide the design of the enterprise as a whole”154. Hij onderscheidt vier 
architectuurdomeinen: business, informatie, organisatie en technologie.  
 Schekkerman155 noemt de enterprise architectuur “... a complete expression of the 
enterprise; a master plan which “acts as a collaboration force” between aspects of business 
planning ...; aspects of business operations...; aspects of automation...; and the enabling tech-
nological infrastructure of the business...”. Hij gaat uit van de definitie van de Open 
Group: “Enterprise Architecture is about understanding all of the different elements that go to 
make up the enterprise and how those elements inter-relate”  
 Franken et al.156 verstaan onder een enterprise architecture “... een samenhangende 
beschrijving van onder meer producten, diensten, processen, organisatie, gegevens, applica-
ties en technologie, met achterliggende uitgangspunten en principes. In een enterprise archi-
tectuur worden bedrijfsaspecten (missie, doelstellingen en strategie, product, bedrijfsobjecten, 
organisatie, proces) en IT-aspecten (applicaties, technologie, gegevens) geïntegreerd.”  
 Ross et al. 157 beschrijven enterprise architectuur als “... the organizing logic for IT and 
business processes reflecting the integration and strandardization requirements of a firm’s ope-
rating model.” 
 Het Nederlands Architectuur Forum (NAF) definieert architectuur als “a set of de-
sign principles” en de ArchiMate Foundation definieert enterprise architectuur als “A 
coherent whole of principles, methods, and models that are used in the design and realization 
of an enterprises’s organizational structure, business processes, information systems, and in-
frastructure.” 158 
 Het Witte Huis159(!) definieert: “Enterprise architecture is an agency-wide framework for 
incorporating business processes, information flows, applications, and infrastructure to support 
agency goals.”.  
 Dit beperkte aantal voorbeelden kan moeiteloos worden aangevuld. 

Verschillende definities en verschillende architectuurbenaderingen – beschrijvend en 
voorschrijvend – liggen ten grondslag aan de opvattingen over enterprise architectuur. 
Maar er is een gemeenschappelijke strekking: de benadering van de organisatie als ge-
heel en het bereiken van samenhang tussen een aantal aspecten en onderdelen ten-
einde een effectieve organisatie te krijgen160,161. Met dat streven is weinig mis, maar de 
afstand van organisatiebeschrijving naar concrete ondersteuningsoplossingen is groot. 
Veel literatuur heeft complexiteit (van organisatie en ondersteunende systemen) als 
vertrekpunt omdat integratie en flexibiliteit beide nodig zijn en een enterprise archi-



5– ONTWERP, PLANNING EN INRICHTING VAN DE INFORMATIEVOORZIENING 
  

 
 
  – 175 – 

 

tectuur noodzakelijk wordt geacht om de juiste (systeem)beslissingen te kunnen ne-
men.  

Wat opvalt zijn de onderscheiden domeinen die elk een eigen uitwerking krijgen162. 
Op bedrijfsniveau vergt de aanpak dan ook aanzienlijke multi-disciplinaire inbreng en 
langere betrokkenheid van velen. Daardoor is de hanteerbaarheid in een bedrijfssitua-
tie bepaald niet gegarandeerd en zullen concrete resultaten niet gemakkelijk kunnen 
worden behaald.  
 

5.4.2 RAAMWERKEN 

In de digitale architectuurwereld komen veel ‘frameworks’ voor: conceptuele structu-
ren, basisprocessen, modelbeschrijvingen, interfacedefinities, vocabulaires, systeem-
diensten, e.d. die het skelet vormen voor een of meer concrete ontwerpen. Een be-
kend voorbeeld is TOGAF163 – The Open Group Architecture Framework – dat een 
complete aanpak voor ontwerp, planning, implementatie en beheer van een ‘enter-
prise architecture’ zegt te bieden. TOGAF is uitgebreid gedocumenteerd maar die uit-
gebreidheid is tevens het nadeel164: een groot aantal analyse- en modelleringsprocessen 
is beschreven en er is een ‘grabbelton’ aan modellen en hulpmiddelen. Inzicht en 
vakmanschap zijn vereist.  

Zachman heeft als eerste een architectuurraamwerk opgesteld165. Dat raamwerk, meer 
dan 20 jaar oud, heette ‘framework for information systems architecture’, onder-
scheidde zes verschillende gezichtspunten op een systeem (data, functie, netwerk, 
mensen, tijd, motivatie) en vulde die met name in voor data- proces- en netwerkas-
pecten. Het model is in de loop der tijd uitgebreid166, verder geëvolueerd tot een ‘en-
terprise architecture framework’ en gecommercialiseerd167. Zachman is bezig het mo-
del verder uit te diepen en van meta-modellen te voorzien om toepassing te verge-
makkelijken. Maar – zijn eigen voorbehoud – “The Framework for Enterprise Architecture 
is not “the answer.” It is a tool ... a tool for thinking. If it is employed with understanding, it 
should be of great benefit to technical and non-technical management alike in dealing with the 
complexities and dynamics of the Information Age Enterprise.”168 
 Zachman’s model is later door Iyer en Gottlieb vereenvoudigd169 en tot vier ‘view-
points’ of domeinen170 teruggebracht: het procesdomein, het informatie- en kennisdo-
mein, het infrastructuurdomein en het organisatiedomein. De auteurs onderkennen 
architectuur-in-design en architectuur-in-operation, om onderscheid te kunnen maken 
tussen het ontwerpen en inrichten van het bedrijfsmodel en zijn resources, en het 
produceren, verkopen en organiseren door het bedrijf – in de uitwerking detailleren ze 
deze deelarchitecturen. Interessant is overigens de opvatting over het infrastructuur-
domein: “This domain includes hardware and facilities, system software, data storage re-
sources, networks and communications, human interfaces, and other underlying technologies. 
It is the platform that supports the activities and interfaces of the other domains. ... At the ap-
propriate level of abstraction, the features and functionality (e.g. security requirements, reliabil-
ity, availability, responsiveness) that are needed to effectively instantiate the processes.” 

Een ander op Zachman’s raamwerk gebaseerd product, is het Franse AGATE (Atelier 
de Gestion del’ArchiTEcture des sysèmes d’information et de communication), ont-
wikkeld door DGA (Délégation Générale pour l’Armement), dat ook de ontwikkeling 
en evaluatie van Franse wapensystemen uitvoert. Alle belangrijke wapen- en informa-
tiesystemen van DGA moeten conform AGATE zijn opgezet (zie 5.4.2a). Inmiddels 
doen ook andere ministeries mee en groeit Agate uit tot hét architectuurraamwerk van 
de Franse overheid171.  
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 Dergelijke architectuurraamwerken zijn ook in Groot-Brittanië en de Verenigde 
Staten ontwikkeld en verplicht gesteld voor overheidsorganisaties172. Eveneens van 
Franse komaf is MEGA173, een gedetailleerd uitgewerkte ‘civiele’ Zachman-versie, die 
in een groot aantal landen wordt toegepast.  

 Alle (genoemde) gevallen betreffen omvangrijke verzamelingen modellen waarin veel 
verschillende beschouwingsniveaus en aspecten worden onderscheiden. De oriëntatie 
is ruwweg ‘de eerste helft van de IEEE-definitie’ en betreft descriptieve architectuur.  
 Architectuurraamwerken zijn in zwang geraakt bij grotere informatie-intensieve 
organisaties om greep te krijgen op de ont-
wikkeling van applicaties, web-sites, com-
municatiefaciliteiten e.d. en bij het besturen 
en beheersen van de apllicatieportfolio en 
van de platformen en netwerken. Dat is 
mede het geval omdat die organisaties al 
langer een eigen architectuurinspanning le-
veren en bij ongebreidelde ontwikkeling 
zouden stukgroeien. Maar, zegt Zachman, 
“you can’t cost-justify architecture”174. Pas 
zeer recent is dat weersproken175. 
 

 5.4.3 SOA 

Een Service Oriented Architecture (SOA) 
is méér dan een architectuurstijl en méér 
dan een manier van analyseren en commu-
niceren. SOA is veelomvattend, gaat over business-flexibiliteit, over modulaire in-
vulling van de informatievoorziening op een voor ICT-ers én businessmensen begrij-
pelijke wijze en over consequente ontwikkelprincipes en passende basisvoorzienin-
gen176. Omdat het vraagstuk van beheersbare verandering niet tot een enkel functione-
le domein beperkt is en de verstening van de informatievoorziening op allerlei plaat-
sen zal worden gevoeld, kán een remedie niet eenvoudig zijn: SOA is immers een ‘to-
taal-concept’ (zie fig. 5.4.3a). 

Met SOA zouden de applicatieportfolio 
overzichtelijker en flexibeler worden en 
dan LEGO-achtige structuren177 kunnen 
bieden. (Men spreekt wel van ‘containeriza-
tion’178 van de informatievoorziening.) 
Daarnaast zou met SOA een goed wer-
kende middleware-afdeklaag beschikbaar 
komen die platform- en distributiekwesties 
oplost en een uniform uitvoeringsmodel 
brengt.  

SOA grijpt in op organisatie-, applicatie- én 
platformdomeinen en komt aan bezwaren van functionele eenkennigheid tegemoet, 
omdat de hele kolom, van werkproces tot en met techniek, bestreken wordt. Een 
SOA baseert zich op bedrijfsprocessen die in diensten zijn opgesplitst – diensten die 
een zo algemeen mogelijk karakter hebben, afzonderlijk kunnen worden gerealiseerd 
en geïmplementeerd en in verschillende processen kunnen worden opgeroepen waar-
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door ze herbruikbaar zijn. Er is echter (nog) géén eenduidig SOA-concept: het prin-
cipe van componentenbouw is natuurlijk algemeen179 maar wordt in het (ruime) kader 
van SOA op diverse manieren gedefinieerd en uitgewerkt.  
 Er is ook geen ‘SOA-autoriteit’ en er zijn veel SOA-aanbieders. SOA is hét voor-
beeld van een ‘technology push’180. Onder andere om die reden is er een enorm brede 
ontwikkelingsgolf op gang gekomen181 die OSI-achtige afmetingen heeft gekregen182: 
er ontstaan allerlei producten die als ‘standaard’ worden geafficheerd.  

De tijd is misschien nog niet rijp om voorspellingen te doen over SOA-successen. 
Eerdere trends met min of meer gelijke claims – onder de noemer object-oriëntatie – 
hebben toch niet die verbeteringen en saneringen opgeleverd die werden beloofd183. 
Het overgrote deel van de publicaties over SOA is rechtstreeks gevolg van de techno-
logy-push en heeft een leverancier-komaf; slechts enkele artikelen zijn van onafhanke-
lijke auteurs184. De eerste onafhankelijke SOA-onderzoeken185 melden bijvoorbeeld 
een toename van de complexiteit in plaats van de beoogde en geclaimde afname – de 
flexibiliteit van de informatievoorziening wordt blijkbaar niet gemakkelijk verbeterd. 

 
5.5 “DEMO OR DIE” 186 
5.5.1 ARCHITECTUURPRAGMATIEK 

Naast die verschillende architectuuropvattingen en -stromingen kan over architectuur 
ook een pragmatisch standpunt worden ingenomen: architectuur moet eenvoudigweg 
een bijdrage leveren187. De vraag waar die bijdrage uit bestaat, kan beantwoord wor-
den als de opvatting over architectuur duidelijk is en wordt gedeeld. Vanuit het eerder 
uiteengezette flexibiliteitsperspectief (§4.4.4) leidt een geslaagde architectuur tot posi-
tieve en beheersbare flexibiliteit van de informatievoorziening. Dat houdt in dat een 
bijdrage moet worden geleverd aan [1] de bouw van naar wens en naar behoren wer-
kende systemen die veranderbaar zijn en aan [2] het totaal van de applicatieve en tech-
nische voorzieningen: de informatievoorziening, die eveneens veranderbaar moet zijn.
Anders geformuleerd: dat houdt in dat architectuur er aan moet kunnen bijdragen de 
informatievoorziening werkend, passend en beheersbaar te krijgen én te houden188.  

Omdat zowel de bestaande als de toekomstige informatievoorziening betaalbaar, sta-
biel en flexibel moeten zijn, bestaat architectuur niet louter uit een ontwerp maar ook 
uit een stelsel van richtlijnen en standaarden. Het gaat echter niet om principes alleen. 
Voorgestelde veranderingen moeten immers bouwbaar zijn en nieuwe voorzieningen 
moeten presteren en dus voldoende vermogen (kunnen) krijgen. Daarmee bestaat de 
architectuuragenda niet alleen uit ‘business requirements’ maar ook uit ‘non-functional 
requirements’ of ‘ilities’ zoals:  consistente bouwpatronen, capaciteitsbereik van com-
ponenten en beheersbaarheid van werkende systemen. 
 
ARCHITECTUUR VS. ONTWERP 

Architectuur is geen einddoel. Aan de horizon staan systemen die de verwezenlijking 
van de architectuur vormen. Het idee dat architectuur tot systemen leidt, brengt dus 
onvermijdelijk het uitgangspunt mee dat een architectuur bouwbaar moet zijn.  
 Het is echter een misvatting dat architectuur en ontwerp hetzelfde zijn. Dat mis-
verstand wordt gevoed door diverse ontwikkelmethoden die de term architectuur ge-
bruiken voor een ontwerpdocument (RUP, eXtreme Programming)189. Hoewel beide 
een abstractie bieden van de onderliggende realiteit (infrastructuur, software, data) is 
de architectuurweergave inherent abstracter dan het ontwerp omdat zij een ander doel 
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dient. Waar architectuur de ordening en relaties en interacties van componenten be-
schrijft, beschrijft een ontwerp de interne werking van deze componenten. De archi-
tectuur is daarmee veel meer de visie van buiten, kijkend naar het geheel ten behoeve 
van (blijvende) samenhang, terwijl het ontwerp de interne visie is, met een focus op 
individuele aspecten ten behoeve van realisatie. Daar waar ontwerp verheldering zoekt 
door verder op de details in te zoomen zoekt architectuur verheldering door een stap 
terug te nemen en te kijken naar het geheel. Dit betekent echter niet dat architectuur 
losser staat van de realiteit dan ontwerp, uitsluitend het beschouwingsniveau verschilt! 

Voor architecturen gelden andere voortbrengingsprocessen dan voor ontwerpen. De-
ze voortbrengingsprocessen voor architecturen zijn al tientallen jaren in ontwikkeling 
(zie bijvoorbeeld Zachman of TOGAF)190, maar er is toch weinig zekerheid over hun 
effectiviteit. Een nadere beschouwing van de diverse voortbrengingsprocessen leidt 
tot het inzicht dat ze met name gericht zijn op de indeling van informatievraagstukken 
in bepaalde, goed afgebakende domeinen en niet zozeer op de uiteindelijke realisatie 
van systemen.  
 Vanuit deze visie is architectuur een middel om te komen tot een totaalmodel van 
de informatievoorziening dat, zodra het is afgerond en compleet is, gaat leiden tot sys-
temen, tot samenhangende systemen. De realiteit gebiedt evenwel anders want in de 
echte wereld zijn er te veel factoren die er voor zorgen dat ‘het grote overkoepelende 
schema’ nooit gerealiseerd zal worden en, sterker nog, nooit gerealiseerd kán worden. 
De markt verandert, de organisatie verandert en de technologie verandert. Weinig is 
voor langere tijd stabiel. De discussie over de vaste waarden (§§4.1.5 en 4.1.6) is daar-
om van extra belang. 
 
KOSTEN ? 

Een pragmatische kijk op architectuur maakt dat voor de realisatie van de benoemde 
functionele en niet-functionele vereisten een schatting van de betrokken inspanningen 
moet kunnen worden gegeven. Architectuuropdrachten zullen namelijk nooit uit lou-
ter functionaliteitseisen binnen een bepaald domein bestaan. Randvoorwaarden voor 
kosteneffectiviteit en flexibiliteit zijn regel! Dit moet niet als een handicap worden ge-
zien, want er is kennelijk een concreet bedrijfsbelang. Een en ander legt wel extra druk 
op de uitwerking van de architectuur, de concreetheid van de benoemde onderdelen 
en van hun samenhang, en de voorspelbaarheid van “het gedrag op de weg”. Omdat 
architectuur zich ook met structurele en niet-functionele aspecten bezighoudt, zullen 
ook structuurkosten in beeld komen terwijl de business vooral in termen van functi-
onaliteit denkt! Tóch moeten uitspraken over overall-kosten worden gedaan.  
 Als de architectuur gebaseerd wordt op bekende en beproefde technologieën kun-
nen de taxaties van de architect voldoende betrouwbaar zijn, maar bij het gebruik van 
nieuwe technologie zal een definitiestudie of ‘pilot study’ nodig zijn om voldoende 
kennis en voeling met het nieuwe materiaal te krijgen. Niet alleen kennis en voeling 
zijn bij de architect vereist maar ook kennis en voeling bij de ontwikkelaars en be-
heerders. De vraag is immers of de technologie voldoende begrepen wordt, of een 
ontwikkelaar er mee uit de voeten kan en of ‘beheer’ het ziet zitten om het uiteindelij-
ke systeem in productie te nemen. Deze aspecten zijn zeker zo belangrijk als het uit-
eindelijke handwerk van systeembouw. 
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KWALITEIT 

De kwaliteit van een architectuur hangt (tenminste) van het doel van die architectuur 
af191, van de architectuurbenadering en van de geldende aspecten en invalshoeken, in 
§5.3.3 genoemd. Anders is niet vast te stellen hoe passend een architectuur is. Op on-
derdelen zijn er kwaliteitscriteria te vinden maar dat betreft dan eerder de kwaliteit van 
de architectuurbeschrijving192 dan van de architectuur zelf. Vaak gaat het om een resul-
taat dat voortbouwt op bestaande definities193 en gebaseerd is op ‘common sense’. 
Kwaliteit van architectuur is een nauwelijks ontgonnen terrein.  
 
SPEELVELD 

Al met al worden aan de spankracht van architecten hoge eisen 
gesteld (5.5.1a). Dat is ook de praktijk.  Het gaat bij architectuur 
om samenhang tussen (technische) onderdelen waardoor er tij-
dens hun samenwerking de verlangde prestatie kan worden gele-
verd. Met andere woorden: de verschillende onderdelen worden bedacht en benoemd, 
met het oog op de assemblage, opdat de echte samenstelling straks kan werken en 
naar behoren presteren. Gelukkig is het niet zo dat alle beschikbare en denkbare on-
derdelen in die ontwerp- en assemblage-activiteiten behoeven te worden betrokken en 
evenmin zijn alle afhankelijkheden even belangrijk194. Daarover gaat het volgende 
hoofdstuk. 
 Concluderend: architectuur alleen is niet genoeg195. De regels en richtlijnen doen 
het niet maar moeten het juiste mogelijk maken en bewerkstelligen. En het benoemen 
van de componenten en het globaal beschrijven resulteren natuurlijk pas in de beoog-
de portfolio met de gewenste systemen als die behoorlijk worden ontworpen, ge-
bouwd, geïmplementeerd en in gebruik worden genomen. Goede architectuur is een 
voorwaarde, maar niet de enige. 

 
5.5.2 REFERENTIEMODELLEN 

Eén van de nadelen van de ontwikkeling van architecturen is de bewerkelijkheid er-
van, terwijl functioneel gezien lang niet alle activiteiten van elke organisatie uniek zul-
len zijn, afzonderlijk op hun informatieinhoud moeten worden onderzocht en afzon-
derlijke analyses ver-
gen voor hun infor-
matorische relaties. 
Hetzelfde geldt voor 
de niet-functionele 
aspecten van de in 
architectuur te vatten eigenschappen van de informatievoorziening. Men definieert 
een referentie-architectuur wel als een mal of sjabloon (‘template’) voor een bepaald 
domein (zie 5.2.2a). Er zijn overigens tal van ‘definities’ maar gemeenschappelijk lijkt 
het sjabloonkarakter waardoor gemakkelijker specifieke en concrete architecturen 
kunnen worden opgesteld196.  
 Referentiearchitecturen beslaan een breed terrein. Enkele voorbeelden hieronder. 
 Een van de eerste referentiemodellen was die voor de communicatie tussen twee 

systemen, het OSI (Open Systems Interconnection) model: een 7-lagenmodel voor 
informatieuitwisseling tussen computersystemen en hun applicaties, met interface- 
en protocoldefinities en implementatierichtlijnen197. 
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 IBM’s Insurance Application Architecture (IAA)198 voorziet in een aantal model-
len voor processen, activiteiten en informatie die op verzekeringsbedrijven betrek-
king hebben. Het betreft bijvoorbeeld terminologie en definities, datastructuren, 
proces- en productmodellen, die eenvoudig zijn aan te passen en te verbijzonderen 
naar een specifieke situatie. De eerste versie van IAA dateert van 1992. 

 Grote organisaties – concerns – bestaan uit 
betrekkelijk zelfstandige onderdelen die in 
een min of meer federatieve structuur func-
tioneren, en kennen vaak grote diversiteit aan 
informatievoorzieningen die minder efficiënt 
zijn en consolidaties bemoeilijken199. Men 
tracht de vereiste informatorische samen-
hang tussen die onderdelen te bewerkstelli-
gen middels een referentie-architectuur waar-
door de verschillende onderdelen voor de ge-
wenste aspecten op één noemer kunnen wor-
den gebracht.  
 De gemeente Amsterdam is hier een voor-
beeld van (5.5.2b): “In principe biedt het hand-
boek... een referentiearchitectuur en gaat het ... in 
de meeste gevallen om de SOLL-situatie.” 200 
Voor Schiphol (5.5.2c) geldt iets dergelijks201. 

 In Nederland zijn er ongeveer 5 huisartsen 
op 10.000 inwoners202. Die meer dan 8000 
huisartsen hebben grotendeels dezelfde in-
formatiebehoeften en vergelijkbare omvang 
van hun praktijk, functioneren in min of 
meer gelijksoortige netwerken van ziekenhui-
zen, verzekeraars, apotheken e.d. en zijn ge-
baat met vrijwel dezelfde ondersteunende 
ICT-middelen. Er is een referentiemodel 
voor huisartssystemen203 dat niet alleen als 
specificatie dient maar ook voor toetsing 
(van HuisartsInformatieSystemen) wordt in-
gezet. 

 De Nederlandse overheid beschikt over de 
referentie-architectuur NORA204 (zie 5.5.2d), 
waarin is beschreven hoe de elektronische overheid (‘e-Government’) zou moeten 
worden ingericht, een verreikende doelstelling die, gegeven de diverse overheden, 
hun specifieke taken en hun ingewikkelde samenhang, bepaald ambitieus genoemd 
mag worden. Nut en kwaliteit van NORA zijn intussen onderwerp van verhitte de-
batten205,206.   

Van systematische 
verkenning van het 
begrip referentie-ar-
chitectuur is in de 
literatuur nog maar nauwelijks sprake. Het gaat om verschillende aspecten (organisa-
tie, processen en functies, informatie, applicatie, technologie), om verschillende reik-
wijdten (verschillend geaarde organisaties, organisaties/ondernemingen uit een sector, 
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een enkele organisatie, e.d.) en om verschillende architectuurniveaus en combinaties 
daarvan. Daarnaast zijn er verschillen in karakter: principes, modellen, modulen, ...  
Referentie-architecturen en -modellen kunnen ook impliciet zijn. Als in een productie-
omgeving bijvoorbeeld voor een bepaalde ERP-implementatie wordt gekozen, wordt 
daarmee ook het logistieke model, bepalend voor de voorbrengingsketen, vastgelegd. 
Of, ander voorbeeld, als voor een bepaalde CRM-implementatie wordt gekozen, staat 
ook de strategie voor het multi-channeldomein vast en is het bij dat domein behoren-
de patroon van behandelen, beveiligen en beheren vastgesteld.  
 Referentie-architecturen, zo suggereren tenminste de hierboven beschreven voor-
beelden, beschrijven veelal functionaliteiten en de daarbij te pas komende informatie. 
Platforminvullingen en middleware-faciliteiten komen daarbij. Maar de ‘non-functi-
onals’, die met eigenschappen zoals aanpasbaarheid en uitbreidbaarheid te maken 
hebben (zie §4.4.1) en de gewenste constructiebestendigheid helpen realiseren, komen 
nauwelijks aan bod. Belangrijke parameters, die de flexibiliteit en de houdbaarheid van 
de implementaties helpen bepalen, blijven dus uit beeld. 

‘Referentie-architectuur’ is, concluderend, een containerbegrip dat in iedere situatie 
verklaring en beschrijving behoeft. Blíjft staan dat het ontlenen van eigen modellen, 
werkwijzen en voorzieningen aan beschikbare, aan de praktijk (‘best practices’) ont-
leende beschrijvingen sneller tot werkbare oplossingen leidt. Het tweede orde-effect, 
uniformering van gekozen oplossingen bijvoorbeeld binnen een sector, komt daar bij. 
 

5.5.3 INTRINSIEKE BEPERKINGEN VAN ARCHITECTUUR 

Een drietal paragrafen in herinnering roepend: 
 in §2.2.3 is toenemende inzet van informatie- en communicatietechnologie en in 

§2.3.1 de groeiende afhankelijkheid daarvan in organisaties aan de orde geweest;  
 in §3.3.3 is de wederzijdse beïnvloeding van informatievoorziening en organisatie 

beschreven, in §3.4 geïllustreerd met het ‘ontwikkelingsperspectief bij een verzeke-
ringsmaatschappij’; 

 in §4.2.2 is gebleken dat complexiteit niet een louter technisch fenomeen is. 
Daar komt bij: 
 in dit voorliggende hoofdstuk is duidelijk gewor-

den, dat rechtstreeks vanuit architectuur ontwik-
kelingen in gang zetten, niet goed werkt. 

De toenemende vervlechting van uitvoerings- en be-
sturingsprocessen met de informatievoorziening die 
ter ondersteuning van die processen wordt ingezet, 
maakt dat geïsoleerd beschouwen van de informatie-
voorziening bij informatie-intensieve organisaties 
slechts beperkte waarde heeft. Daaruit volgt dat het 
opstellen van informatie- en applicatie-architecturen 
zónder organisatie-eigenschappen te onderzoeken en 
te verdisconteren eveneens van beperkte waarde is. 
Het maakt in zekere zin niet uit van welke indeling 
wordt uitgegaan (zie fig. 5.5.3a) als het om de inzet van informatie- en communicatie-
technologie gaat, omdat het duidelijk is dat schetsen van de informatievoorziening 
zonder analyse en verbeelding van de bedrijfsactiviteiten essentiële inhoud missen. 
Die activiteiten rechtvaardigen de architectuurinspanning én kleuren tevens de archi-
tecturen.  
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5.5.4 CONSEQUENTIES VOOR ‘DE ARCHITECTUURINSPANNING’ 

Men dient zich te realiseren dat, hoewel architectuurdenken en architectuurmethoden 
al enkele decennia onder ons zijn, successen toch meer op systeem- dan op portfolio-
niveau gemeld kunnen worden. Dat is ook makkelijker aan te tonen. Het werkingsge-
bied van architectuur is blijkbaar eerst en vooral een business-domein en dat is begrij-
pelijk omdat het in de praktijk om concrete resultaten gaat in concrete bedrijfssituaties 
en daar gaat de belangstelling dus naar uit. Het is evenmin verwonderlijk dat de litera-
tuur zich op business-domeinen focust en op methoden om met ontwerp en ontwik-
keling dáár succes te boeken. Daartegenover staan de moeilijker te indiceren structure-
le voordelen van architectuur op portfolioniveau en de voor die structurele effecten 
vereiste beschouwingstermijn (zie §3.6.1). Daarbij komt de moeilijkheid de (angelsak-
sische) cijferhonger te weerstaan en goed interpretatief onderzoek neer te zetten.  

De claim dat architectuur helpt ordenen, communiceren en complexiteit reduceren is 
dus wel aannemelijk, maar resultaten in financiële termen blijven lastig aan te tonen. 
Recent207 is daar, op basis van een aantal projectevaluaties, enige verandering in geko-
men. 

De claim dat met architectuur de gewenste flexibiliteit verbeeld kan worden lijkt juist, 
maar dat architectuur die flexibiliteit daadwerkelijk helpt verbeteren vindt onvoldoen-
de grond: er is feitelijk te weinig beproefde receptuur voor te vinden. Met andere 
woorden: nà de tekentafelfase moet er nog méér gebeuren. ‘Architectuur is niet ge-
noeg’ 208. 
 Het helpt natuurlijk niet dat de literatuur gedomineerd wordt door de blijkbaar in-
trigerende strategische vraagstukken van 
‘alignment’ en dat flexibiliteitsvraagstuk-
ken tegenwoordig direct in de SOA-fuik 
terecht komen. Gelukkig verschijnen er 
nu publicaties over de complexiteitstoe-
name door SOA, zodat het andermaal dui-
delijk wordt dat naast bouwbaarheid van 
architectuur ook houdbaarheid een crite-
rium is. 
 

5.5.5 ONDERZOEKSVRAGEN – BALANS 

Na een uitgebreide verhandeling over in-
formatieplanning is het duidelijk dat de 
gebruikelijke ‘van IST naar SOLL’-werk-
wijze misschien incidenteel en eenmalig, 
maar beslist niet structureel en blijvend 
de vereiste flexibiliteit naar inrichtings-
oplossingen kan vertalen. De beschou-
wingen over architectuur leveren op dat 
de verschillende architectuuropvattingen 
niet bijzonder gericht zijn op het berei-
ken van flexibiliteit, waar het focus toch 
in de eerste plaats het bereiken van func-
tionele doelen is.  

Q1 Bestaat er een algemeen model van de 
informatiehuishouding dat (in)flexibiliteit 
verklaart?  

Q2 Kan flexibiliteit worden gerealiseerd zonder 
aan functionaliteit in te boeten? 

 Wat betekent dat voor de inrichting van de 
informatiehuishouding? 

Q3 Kan flexibiliteit worden bereikt met be-
staande methoden? Welke komt ‘in de 
buurt’? 

Q4 Wat is (de definitie van) een informatie-
infrastructuur? 

 Hoe ontwikkelt een informatie-infrastruc-
tuur zich? 

 Kan die ontwikkeling worden gestuurd? 
Hoe dan: stapsgewijs, projectgewijs, via 
masterplanning, ...? 

Q5 Kan de informatie-infrastructuur bijdragen 
aan de kwalitijd van de informatie-
voorziening? 

 Kan de informatie-infrastructuur bijdragen 
aan het toekomstige succes van de 
organisatie? 

Q6 Is er een methode/aanpak om met de 
informatie-infrastructuurbenadering de 
informatiehuishouding in te richten? 

tekstbox 5.5.5a: onderzoeksvragen en hoofdstuk 5 
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 In zwang zijnde referentie-architecturen kunnen in principe een bijdrage aan flexi-
biliteit leveren als de voorschriften voorzien in concreet te implementeren onderdelen: 
er is dan tenslotte inrichtingsreceptuur ‘meegeleverd’. Dat is natuurlijk nog geen uit 
een methodiek voortkomende systematische bijdrage. 

De belangrijkste conclusie van dit hoofdstuk is overigens niet de onmogelijkheid van 
planning noch de ontoereikendheid van een top-down aanpak in een organisatie die in 
beweging is (omdat de omgeving in beweging is). Het gaat er om in te zien dat een 
louter functionele benadering niet tot bestendige flexibiliteit kán leiden omdat ook 
schaal en maakbaarheid (‘ilities’) een rol spelen, zoals in het vorige hoofdstuk is aan-
getoond.  

Ten overvloede: de onderzoeksvragen die speciaal in dit hoofdstuk aan de orde waren, 
zijn in tekstbox 5.5.5a aangegeven. 

 



 
  

 
 
– 184 – 
 
 

 NOTEN EN LITERATUUR – hoofdstuk 5 
 

1  De term is van Daan Rijsenbrij; zie zijn Architectuur in de Digitale Wereld, Rede (in verkorte vorm) 
uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar ‘Informatiesystemen onder 
architectuur’ vanwege de Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds aan de Faculteit der Natuurweten-
schappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit Nijmegen op vrijdag 1 oktober 
2004 door prof. dr. Daan Rijsenbrij; ISBN: 90-9018285-3 

2  Post, M., J. Truijens.: De nieuwe kleren van de architect, in: Architectuur in ontwikkeling – Landelijk 
Architectuur Congres 2005, Hendriks, C.M., J.A. Oosterhaven (eds), ICT-bibliotheek, Academic Ser-
vice, 2006, pp. 135-160, ISBN 90 12 113199; ook beschikbaar als PrimaVera wp 2005-24 via 
http://primavera.fee.uva.nl/ 

3  Truijens, J.: Architectuur is niet genoeg – over de informatie-infrastructuur, Prima Vera working pa-
per 2006-13, augustus 2006, ook gepubliceerd als: Truijens, J: Architectuur wérkt via infrastructuur – 
Landelijk Architectuur Congres 2006, Hendriks, C.M., J.A. Oosterhaven (eds), ICT-bibliotheek, Aca-
demic Service, 2006, pp. 17-137, ISBN 90 12 113210 

4  In de literatuur wordt vaak  IT als afkorting gebruikt voor informatie- en communicatietechnologie. 
5  Maes, R., D. Rijsenbrij, O., Truijens, H. Goedvolk: Redefining business – IT alignment through a 

unified framework, PrimaVera WP 2000-19, June 2000, 25 pg’s 
6  Henderson, J.C., N. Venkatraman: Strategic alignment: Leveraging information technology for trans-

forming organizations, 1993, IBM Systems Journal, vol. 32, no. 1, pp. 4-16 
7  Enrique, S., L. Plazaola, M. Ekstedt: Strategic Business and IT Alignment: A Priorritized Theory Dia-

gram, PICMET 2006 Proceedings, 9-13 July, Isttanbul, pp. 1-8 
8  Chan, Y.E., B.H. Reich: IT alignment: an annotated bibliography, Journal of Information Technolo-

gy, 2007, vol. 22, pp. 316-396 
9  Zie bijvoorbeeld: Maes, R., D. Rijsenbrij, O. Truijens, H. Goedvolk: Redefining business-IT align-

ment through a unified framework, Prima Vera working paper, June 2000 
10  Luftman, J. N., R. Pap, T. Brier: Enablers and Inhibitors of Business-IT Alignment, Communications 

of AIS, March 1999, vol. 1, art. 11 
11  Luftman, J., T. Brier: Achieving and Sustaining Business-IT Alignment, California Management Re-

view, vol. 42, no. 1, pp. 109-123, 1999 
12  Ciborra, C.: De profundis? Deconstructing the concept of strategic alignment, Scandinavian Journal 

of Information Systems, 1997, 9 (1) 67-82 
13  Dit is, nogal pretentieus, de titel van psalm 129 (of – andere telling – 130) waarvan de eerste twee re-

gels luiden:  Statenvertaling 1636  New American Bible 
De profundis clamavi ad te, Domine; Uyt de diepten roepe ick tot u, o HEERE Out of the depths I call to you, LORD; 
Domine, exaudi vocem meam ...   

14  Miles, R.E., C.C. Snow: Fit, Failure and The Hall of Fame, California Management Review, vol. XX-
VI, no. 3, Spring 1984, pp. 10-28 

15  Davidson, W.H.: Beyond re-engineering: The three phases of business transformation, IBM Systems 
Journal, 1993, vol. 32, no. 1, pp. 65-79 

16  Tan, F.: The responsiveness of information technology to business strategy formulation: an empirical 
study, Journal of Information Technology, 1995, nr. 10, pg. 171-178 

17  – Burn, J.M.: A Professional Balancing Act: Walking the Tightrope of Strategic Alignment – ch.#3 
van 'Steps to the Future', Christopher Sauer, Philip W. Setton and associates, pp. 55-88, The Jos-
sey-Bass business & management series, 1997, ISBN 0-7879-0358-2 

 – Burn, J.M.: IS innovation and organizational alignment - a professional juggling act, Journal of In-
formation Technology, Vol. 11, nr., March 1996 , pp. 3-12 

18  Enrique, S., L. Plazaola, M. Ekstedt: Strategic Business and IT Alignment: A Priorritized Theory Dia-
gram, PICMET 2006 Proceedings, 9-13 July, Isttanbul, pp. 1-8 

19  Deze term is van Claudio Ciborra. Zie 12 
20  Enkele voorbeelden: 
 – Atkinson, R.A., J. Montgomery: Reshaping IS Strategic Planning, Journal of Information Systems 

Management, Fall 1990,  vol. 7, nr. 4, pp. 9-17; 
 – Katz, R.L.: Business/enterprise modelling, IBM Systems Journal, 1990, vol.29 no.4 pg.509-525 
 – Brancheau, J.C., L. Schuster, S.T. March: Building and Implementing an Information Architecture, 

Data Base, 1989, vol. 19, no. , pp. 9-17; 
 – Bushoff, R., J.A. Oosterhaven: Information Strategy Planning, Informatie, 1987, jrg. 29, nr. 3, pp. 

197-292; 



5– ONTWERP, PLANNING EN INRICHTING VAN DE INFORMATIEVOORZIENING 
  

 
 
  – 185 – 

 

 
 – Yseboodt, B.: Strategische Planning voor Informatiesystemen, Beleidsinformatica Tijdschrift 1990, 

vol.16 nr.4; 
 – Weterings, P.L.M., G.J. van der Pijl: SDM en Informatieplanning: een beoordeling, Bedrijfskunde, 

1992, jrg. 64, pg. 190-198, rubriek Informatie en Logistiek 
 – Sowa, J.F., J.A. Zachman: Extending and formalizing the framework for Information Systems Ar-

chitecture, IBM Systems Journal, vol. 31, nr. 3, 1992, pg. 590-616 
 – Goldsmith, N.: Linking IT Planning to Business Strategy, Longe Range Planning, 1991, vol.24, 

no.6, pp.67-77 
 Een aardig overzicht wordt gegeven in: 
 – Lederer, A.L., V. Sethi: Meeting the Challenges of Information Systems Planning, Longe Range 

Planning, 1992, vol. 25, no. 2, pp.69-80 
21  De angelsaksische literatuur kent het begrip ‘informatievoorziening’ als de verzameling van de aan-

wezige applicatieve en technische voorzieningen niet en spreekt meestal over ‘IS’ – Information Sys-
tems; dat vergemakkelijkt afzonderlijke beschouwing van de applicatieve voorzieningen en de (onder-
liggende) technische niet.  

22  Lederer, A.L., V. Sethi: Key Prescriptions for Strategic Information Systems Planning, Journal of 
Management Information Systems, Summer 1996, vol. 13, no. 1, pp. 35-62 

23  Zie bijvoorbeeld: Bushoff, R., J.A. Oosterhaven: Information Strategy Planning, Informatie, 1987, 
jrg. 29, nr. 3, pp. 197-292; 

24  – James Martin,   
   Information Engineering, book I: Introduction, Prentice Hall, ’89, ISBN 0 13 464462 x 
   Information Engineering, book II: Planning&Analysis, Pr.Hall, ’90, ISBN 0 13 464885 4 
   Information Engineering, book III: Design&Construction, Pr.Hall, ’90, ISBN 0 13 465501 x 
 – zie ook #20 
25  – Hamilton, D.: Linking strategic information systems concepts to practice: systems integration at the 

portfolio level, Journal of Information Technology, March 1999, jrg. 14, pp. 69-82 
 – Levy, M., P. Powell, R. Galliers: Assessing information systems strategy development frameworks 

in SMEs, Information & Management, vol. 36 (1999) pp. 247-261 
 – Henderson, J.C., N. Venkatraman, S. Oldach: Aligning Business and IT Strategies, in: Competing 

in the Information Age - Strategic Alignment in Practice, J.N. Luftman,ed., pp. 21-42, Oxford Uni-
versity Press - New York, 1996, ISBN 0-19-509016-0 

 – Periasamy, K.P., D.F. Feeny: Information Architecture Practice: Research-based Recommendations 
for the Practitioner, in: Managing IT as a Strategic Resource; Willcocks, Feeny, Islei (eds), 1997, ch. 
13, pp. 341-359 

 – Lederer, A.L., V. Sethi: Key Prescriptions for Strategic Information Systems Planning, Journal of 
Management Information Systems, Summer 1996, vol. 13, no. 1, pp. 35-62 

 – Shanks, G.: The challenges of strategic data planning in practice: an interpretive case study, Journal 
of Strategic Information Systems, vol. 6, nr. 1, pp. 69-90, 1 March 1997 

 – Abcouwer, A.W., J. Truijens: Pleidooi voor een gedifferentieerde informatiestrategie, Tijdschrift Management 
& Informatie, december 1996, jaargang 4, nummer 6, pag. 28-40  

 – Boer, J. de, J.A.M. Donkers: Informatieplanning en standaardpakketten – de veranderende rol van 
informatieplanning als gevolg van de keuze voor standaardpakketten, Compact, 1995/4, pp. 3-13 

26  Men kan dit als ‘kort door de bocht’ kwalificeren, maar het architectuurraamwerk van ‘the open 
group’ is in zijn uitwerking toch vooral een top-down-aanpak van architectuur- en systeemontwikke-
ling. 

 – The Open Group: TOGAF™ - version 8.1 “enterprise edition”, 19/12/2003 
 – Blevins, T., R. Harrison, A. Josey, M.F. Rouse, T. avn Sante (The Open Group): TOGAF™ - ver-

sion 8.1.1 “enterprise edition” , a pocket guide, Van Haren Publishing,, october 2007, ISBN 978 90 
8753 095 A 

 Eertijds konden publicaties van The Open Group over TOGAF via het net worden verkregen, nu is 
de uitgever Van Haren Publishing, Zaltbommel : https://vanharen.net/us/index.php?cPath=6_632; 
inmiddels is een nieuwe TOGAF-versie uit. 

27  Term voor het eerst aangetroffen bij Glazer, R.: Measuring the value of information: The informati-
on-intensive organization, IBM Systems Journal, vol. 32, no. 1, pp. 99-110 

28  Denk aan de handboeken voor systeemontwikkeling die grote, zelf software-ontwikkelende, organisa-
ties opstellen om hun applicatie-ontwikkeling in beheersbare banen te leiden – handboeken die veelal 
een mix zijn van applicatie-ontwikkelings- en projectmanagementrichtlijnen. Rabobank, ABN, ING – 
om enkele financiële instellingen te noemen – hebben elk van oudsher eigen ontwikkelingssmaken 
die ook van een informatieplanningskop zijn voorzien. 



 
  

 
 
– 186 – 
 
 

 
29  De Engelse overheid heeft informatieplannings- en systeemontwikkelingsmethoden dwingend voor-

geschreven. Middleton, P.: Managing information systems development in bureaucracies, Informati-
on & Management, vol. 41 (1999) pp. 473-482 

30  Bijvoorbeeld: Rabobank Nederland, de Nederlandse retailtak van de Rabobankorganisatie, gaf in 
1990 en 1992 een Handboek Informatica uit dat een overzicht van alle ICT-bedrijfsstandaarden be-
vatte, en daarin had de eigen informatieplanningsaanpak een prominente plaats. 

31  Zie de methode SDM, die is uitgebreid tot SDM II. 
32  James Martin haalt in zijn eerste boek ‘Information Engineering – introduction – een Pentagon-

woordvoerder aan: “If anything kills us before the Russians, it will be our software”. 
33  Een invloedrijk artikel is van Earl, M.J.: Experiences in Strategic Information Systems Planning, MIS 

Quarterly, vol. 17, nr. 1, pp. 1-24 
34  – Bushoff, R., J.A. Oosterhaven: Information Strategy Planning, Informatie, jrg. 29, nr. 3, pp. 197-

292; 
 – James Martin,   
   Information Engineering, book I: Introduction, Prentice Hall, ’89, ISBN 0 13 464462 x 
   Information Engineering, book II: Planning&Analysis, Pr.Hall, ’90, ISBN 0 13 464885 4 
   Information Engineering, book III: Design&Construction, Pr.Hall, ’90, ISBN 0 13 465501 x 
35  Brancheau, J.C., L. Schuster, S.T. March: Building and Implementing an Information Architecture, 

Data Base, vol. 19, Summer 1989 , pp. 9-17 
36  – Mintzberg, H., J. Lampel: Wegen in strategievorming (vert. van ‘Reflecting on the Strategy Proc-

ess’, Sloan Management Review, Spring 1999, pp. 21-30), Nijenrode Mgt Review, nr. 15, Mei/Juni 
1999, pp. 8-17 

 – Davenport, T. H., J.E. Short: The New Industrial Engineering: Information Technology and Busi-
ness Process Redesign, Sloan Management Review, Summer 1990, pp. 11-27 

37  Minzberg, H.: The rise and fall of strategic planning, Harvard Business Review, January-February 
1994, pg.'s 107-114 

38  – Atkinson, R.A., J. Montgomery: Reshaping IS Strategic Planning, Journal of Information Systems 
Management, Fall 1990,  vol. 7, nr. 4, pp. 9-17 

 – Beyen, M., E. Broos, J. Herbrink: Informatieplanning en -control, Kluwer Bedrijfswetenschappen, 
1994, ISBN 90 267 1897 7 

39  Bijvoorbeeld: Andreu, R., J.E. Ricart, J. Valor: Information Systems Strategy Planning - a source of 
competitive advantage, NCC Blackwell Ltd. 1993, ISBN 1 85554 140 8, ch.#4, pp. 37 e.v. 

40  Freund, Y.P.: Kritische succesfactoren, Planning Review, juli/augustus 1988 
41  Rockart, J.F.: Chief Executives Define Their Own Data Needs, Information Analysis - selected rea-

dings, ed. by Robert Galliers, Addison Wesley, 1987 
42  RBV-artikel dat hierop van toepassing is.  
43  Maes, R.: Een methodische kijk op informatiebeleidsvorming en informatieplanning, Research Me-

morandum 86, UvA, FEE, Bedrijfsinformatica&Accountancy, augustus 1986 
44  Verwijzing naar ‘oom James’ en naar andere SISP-artikels, zoals 
 – Katz, R.L.: Business Enterprise Modelling, IBM Systems Journal, 1990  vol.29 no.4 pg. 509-525 
 – Franke, C., T. de Gouw, J. van Hamond: Informatie-architectuur als basis voor flexibiliteit, Infor-

matie, oktober 1995, jrg. 37, nr. 9, pp. 538-547  
45  Hamilton, D.: Linking strategic information systems concepts to practice: systems integration at the 

portfolio level, Journal of Information Technology, March 1999, jrg. 14, pp. 69-82 
46  Denk aan de opkomst van CRM-ondersteunende voorzieningen, waarvan de kern onveranderlijk is 

dat in álle kanalen de beschikking is over een actueel en integraal klantbeeld. Natuurlijk hebben orga-
nisaties altijd al over klantinformatie beschikt, alleen meestal (nog) niet over die informatie die in 
(nieuwe) CRM-processen van belang wordt geacht en evenmin in die kwaliteit die in virtuele kanalen 
(denk aan: call center, internet of interavtieve TV) wordt vereist. Een globaal gegevensmodel, dat bij-
voorbeeld in Klant, Productafname en Betalingskenmerken voorziet, helpt niet wezenlijk bij de 
voorbereiding op het nieuwe CRM-tijdperk. Zie: 

 – How about now? – a survey of the real-time economy, The Economist, February 2nd 2002, pp. 1-
18 

 – Ees, T. van: Een infrastructuur voor Customer Relationship Management, Management & Infor-
matie, jrg. 7, 1999, nr. 3, pg. 30-38 

47  Abcouwer, T., H. Gels, J. Truijens: Informatiemanagement en -beleid, SdU uitgevers, 2006, ISBN 90 
12 11795 x, xv + 344 pp’s, ch. 7, i.h.b. pp. 126-132 



5– ONTWERP, PLANNING EN INRICHTING VAN DE INFORMATIEVOORZIENING 
  

 
 
  – 187 – 

 

 
48  Het onderscheid tussen informatie en informatiegebruik wordt wat kunstmatig omdat het informeel, 

al werkende weg, bepotelen van informatie afhangt van zowel de beschikbaarheid als de mogelijkhe-
den van bewerken en weergeven van die informatie– zo is de praktijk nu eenmaal... (oudere) litera-
tuur over end-user computing onderstreept dat. 

 – Star, S.L., K. Ruhleder: Steps Toward an Ecology of Infrastructure: Design and Access for Large 
Information Spaces, Information Systems Research, vol. 7, no. 1, March 1996, pp. 111-134 

 – McLean, E.R., L.A. Kappelman, J.P. Thompson: Converging end-user computing and corporate 
computing, Communications of the ACM, 1993, vol. 36, no. 12, pp. 79-92 

 – McCauley, J., D. Flint: Client-server: platform for the information-based organization emerges, In-
sights Quaterly, winter 1992, pp. 54-61 

 – Roux, F.G.: Facteur de succès de l'Infocentre, L'Informatique professionelle, 1989, Juin-Juillet, pp. 
39 - 45 

 – Panko, R.R.: Directions and Issues in End User Computing, INFOR vol. 25, no. 3, 1987, pp. 181 - 
197 

49  Zie bijvoorbeeld Veer, R. van der, H.T. Roos, A. van der Zanden: Data mining for intelligence led 
policing, 2009, gepresenteerd tijdens de 15th ACM SIGKDD International Conference on Knowled-
ge discovery and data mining,  June 28 - July 1, 2009, Paris, en opgenomen in Data Mining Case Stu-
dy (DMCS) papers 2005 - 2009, http://www.dataminingcasestudies.com/papers.html 

50  Hamilton, D.: Linking strategic information systems concepts to practice: systems integration at the 
portfolio level, Journal of Information Technology, March 1999, jrg. 14, pp. 69-82 

51  Post, M., Truijens, J.: De nieuwe kleren van de architect, in: Architectuur in ontwikkeling – Landelijk 
Architectuur Congres 2005, Hendriks, C.M., Oosterhaven, J. Arno (eds), ICT-bibliotheek, Academic 
Service, 2006, pp. 135-160, ISBN 90 12 113199; ook beschikbaar als PrimaVera wp 2005-24 via 
http://primavera.fee.uva.nl/ 

52  Zee, J.T.M. van der, B. de Jong: Alignment is not enough: integrating business and information tech-
nology management with the balanced business scorecard, JMIS Fall 1999, vol. 16, nr. 2, pp. 137-156 

53  Zie het Tibco-gerelateerde voorbeeld in The Economist: How about now? A survey of the real-time 
economy, Februari 2nd, 2002;  

 zie ook www.tibco.com  

  
54  Jörg, P., P. Mettau, J.T.M. van der Zee: Van informatieplan naar bestemmingsplan, Management 

Executive, november/december 2004, pp. 1-13 
55  Let wel: het speelt in het ‘corporate database’-tijdperk! 
56  – R. L. Katz: Business/enterprise modelling, IBM Systems Journal, 1990, vol.29 no.4 pg.509-525 
 – Brancheau, J.C., L. Schuster, Salvatore T. March: Building and Implementing an Information Ar-

chitecture, Data Base, 1989, vol. 19, no. , pp. 9-17 
 – Bushoff, R., Oosterhaven, J.A.: Information Strategy Planning, Informatie, 1987, jrg. 29, nr. 3, pp. 

197-292 
57  Zie bijvoorbeeld Lederer, A.L., A.L. Mendelow: Information Systems Planning: Incentives for Effec-

tive Planning, Data Base, Fall 1989, vol. 20, no. 3, pp. 13-20 
58  Huizing, A.: Business reengineering op doorreis: tussenstation of eindstation, pp. 9-23, in: Business 

reengineering op doorreis: tussenstation of eindstation?, Huizing, A., Vries, E.J. de (red), Samson Be-
drijfsInformatie, 1997, ISBN 90 14 05563 3 

59  Zie onder andere Hoogervorst, J.: Enterprise governance & architectuur – Corporate, IT en enterpri-
se governance in samenhangend perspectief, ICT-bibliotheek, Academic Service, Den Haag 2007, 
ISBN 978 90 12 11322 9 

60  Keidel, R.W.: Rethinking organizational design, Academy of Management Executive, 1994, vol. 8, no. 
4, pp. 12-28 

61  Earl, M.J.: The new and the old of business process redesign, Journal of Strategic Information Sys-
tems 1994 , vol. 3, no. 1, pg. 5-22 

62  Karakteristieke publicaties over ‘strategische systemen’: 
 – Galliers, R.D.: Strategic information systems planning: myths, reality and guidelines for successful 

implementation, European Journal on Information Systems, 1991, vol.1, no.1, pp. 55-64 
 – Kettinger, W.J., Grover, V., Guha, S, Segars, A.H.: Strategic Information Systems Revisited: A Stu-

dy in Sustainability and Performance, MIS Quarterly, March 1994, pp. 31-55 
 – Porter, M.E., V.E. Millar: How information gives you competitive advantage, Harvard Business 

Review, July-August 1985, pp. 148-160  



 
  

 
 
– 188 – 
 
 

 
63  Geraadpleegde artikelen hierover: 
 – Benson, R.J.: Determining the Value of Information Technology, Handboek BIK, 1991, Samson 

Bedrijfsinformatie, pg. C1000-1 .. C1000-21 
 – Irsel, H.G.P. van, G.J.P. Swinkels: Investeren in informatietechnologie: Take IT or leave IT, In-

formatie, 1992, jrg. 34, themanummer, pp. 624-636 
 – Huigen, J., G.S.H. Janssen: De baten van informatiesystemen, Economisch Statistische Berichten, 

3 VII 1991, pp. 673-676 
 – Scudder, R.A., A. Ronald Kucic: Productivity measures for information systemes, Information & 

Management vol. 20 (1991) pg. 343-354 
 – Willcocks, L., S. Lester: Beyond the IT Productivity Paradox, European Management Journal, vol. 

14, no. 3, pp. 279-290, 1996 
 – Quinn, J.B., M.N. Baily: Information technology: Increasing productivity in services, Academy of 

Management Executive, 1994, vol. 8, no. 3, pp. 28-51 
 – Zee, H. van der, G. van der Pijl, P. Ribbers: Het meten van de waarde van informatietechnologie, 

de EDP-auditor, 1997, nr. 2, pp. 22-33 
 – Hoogeveen, D.: Van IT-investering naar ondernemingsresultaat: succes- en faalfactoren, Maand-

blad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, juni 1998, jrg. 72, nr. 6, pg. 317-325 
64  Geraadpleegde artikelen: 
 – Teng, J.T.C., W.J. Kettinger, S. Guha: Business Process Redesign and Information Architecture: 

Establishing the missing links, Proc. of the 13th international conference on Information Systems, 
Dallas, Texas, 1992 

 – Kettinger, W.J., J.T.C. Teng, S. Guha: Informational architectural design in business process reen-
gineering, Journal of Information Technology, 1996, nr. 11, pg. 27-37 

65  Batelaan, M.: Wat is de balans van business-reengineering na zeven jaar?, pp. 133-147 in: Business 
reengineering op doorreis: tussenstation of eindstation?, Huizing, A., Vries, E.J. de (red), Samson Be-
drijfsInformatie, 1997, ISBN 90 14 05563 3 

66  Earl, M.J.: The new and the old of business process redesign, Journal of Strategic Information Sys-
tems 1994 , vol. 3, no. 1, pg. 5-22 

67  Venkatraman, N.: IT-Enables Business Transformation: From Automation to Business Scope Rede-
finition, Sloan Management Review / Winter 1994, pp. 73-87 

68  Clemons, E.K., M.E. Thatcher, M.C. Row: Identifying Sources of Reengineering Failures: a Study of 
the Behavioral Factors Contributing to Reengineering Risks, Journal of Management Information 
Systems, Fall 1995, vol. 12, no. 2, pp. 9-36 

69  Grover, V., S.R. Jeong, J.T.C. Teng: Survey of Reengineering Challenges, Information Systems Ma-
nagement, Spring 1998, pp. 53-59 

70  Boonstra, J.: Waarom herontwerp-projecten mislukken en wat we daaraan kunnen doen, pp. 57-73 in: 
Business reengineering op doorreis: tussenstation of eindstation?, Huizing, A., Vries, E.J. de (red), 
Samson BedrijfsInformatie, 1997, ISBN 90 14 05563 3 

71  Ciborra, C.U.: Crisis and foundations: an inquiry into the nature and limits of models and methods in 
the information systems discipline, Journal of Strategic Information Systems, 1998, vol. 7, pp. 5-16 

72  Zie 56. 
73  Resultaat in diverse planningsmethoden: functiemodel, informatiemodel en de kruising van beide in 

een zg. CRUD-matrix (Create, Read, Use, Delete). 
74  Galliers, R.D.: Towards a flexible information architecture: integrating business strategies, informati-

on systems strategies and business process redesign, Journal of Information Systems (1993) 3, 199-
213 

75  Periasamy, K.P., D.F. Feeny: Information Architecture Practice: Research-based Recommendations 
for the Practitioner, in: Managing IT as a Strategic Resource, Willcocks, Feeny, Islei (eds), 1997, ch. 
13, pp. 341-359 

76  Hamilton, D.: Linking strategic information systems concepts to practice: systems integration at the 
portfolio level, Journal of Information Technology, March 1999, jrg. 14, pp. 69-82 

77  Lederer, A.L., V. Sethi: Key Prescriptions for Strategic Information Systems Planning, Journal of 
Management Information Systems, Summer 1996, vol. 13, no. 1, pp. 35-62 

78  SSDAM: Structured Systems Analysis and Design Method 
79  Gottschalk, P.: Implementation predictors of strategic information systems plans, Information & 

Management, vol. 36 (1999) pp. 77-91 
80  Segars, A. H., V. Grover: Designing Company-wide Information Systems: Risk Factors and Coping 

Strategies, Longe Range Planning, vol. 29, no. 3, pp. 381-392, 1996 



5– ONTWERP, PLANNING EN INRICHTING VAN DE INFORMATIEVOORZIENING 
  

 
 
  – 189 – 

 

 
81  Abcouwer, A.W., J. Truijens: Pleidooi voor een gedifferentieerde informatiestrategie, Management & 

Informatie, december 1996, jrg. 4, nr. 6, pg. 28-40 
82  Levy, M., P. Powell, R. Galliers: Assessing information systems strategy development frameworks in 

SMEs, Information & Management, vol. 36 (1999) pp. 247-261 
83  Laartz, J., E. Sonderegger, J. Vinckier: The Paris guide to IT architecture, The McKinsey Quarterly 

2000, nr. 3, pp. 118-127 
84  Truijens, J.: Lusten en lasten van informatie- en communicatietechnologie (ICT), (uit: ICT-thema's 

voor managers I, onder redactie van prof. drs. J.A. Oosterhaven, pg. 9-21), Samson BedrijfsInforma-
tie, Alphen aan den Rijn/Diegem, 1998, ISBN 90 14 05564 1 

85  ‘Slopen onder architectuur’ was de titel van track#2 van het Landelijk ArchitectuurCongres in 2003.  
86  Berg, M. van den, J. Truijens: Slopen onder architectuur - de kosten van monumentenzorg en de 

waarde van grondig vernieuwen, PrimaVera wp 2003-14, November 2003 
87  Gouw, T. de, Sande, N. van der, Truijens, J.: Buigen of barsten: trendbreuken in de informatievoor-

ziening, Management & Informatie, jrg. 9, 2001, nr. 2, pg. 4-15 
88  Gouw, T. de, N. van der Sande, J. Truijens: Architectuur op de schop: herstructurering van de infor-

matievoorziening, Architectuur & Infrastructuur, nr. 3, 2001, pp. 18-28 
89  Winterink, J., J. Truijens: Management (in) Control met Informatie-Architectuur ?, PrimaVera wp 

2002-9, September 2002 
90  Dedene, G.: De harde weg naar zachte systemen, Inaugurale rede Universiteit van Amsterdam, 30 

oktober 2000, Vossiuspers AUP, ISBN 90 5629 168 8 
91  Heemstra, F.J.: Software management: wat moet de bedrijfskundige hiermee?, Bedrijfskunde, 2002, 

jrg. 74, nr. 1, pp. 9-18 
92  Tapscott, D., A. Caston: Paradigm Shift - The New Promise of Information Technology, McGraw-

Hill, Inc., July 1992, pp’s. 288, ISBN 0070628572 
93  Hamilton, D.: Linking strategic information systems concepts to practice: systems integration at the 

portfolio level, Journal of Information Technology, March 1999, jrg. 14, pp. 69-82 
94  Vitruvius: Marcus Vitruvius Pollio, ±85 – 20 v. Chr., die ‘De Architectura’ heeft geschreven, ver-

moedelijk tijdens het bewind van keizer Augustus. Het is een bekend en gewaardeerd werk over ar-
chitectuur, in tien ‘boeken’ ingedeeld. Er zijn talloze vertalingen  van, waaronder Franse (1684!), En-
gelse en Nederlandse. De eerste Engelse vertaling van Morris Hickey Morgan, in 1914 uitgegeven, 
wordt vaak gebruikt als een van de gezaghebbendste. Vitruvius is geen geoefend schrijver – hij is mi-
litair en civiel bouwkundige en, volgens prof. Morgan, “He has all the marks of one unused to com-
position, to whom writing is a painful task.”  

 Morgan, M. H.: Vitruvius, The Ten Books On Architecture, vertaling van Marcus Vitruvius Pollio: 
De Architectura, Dover edition 1960, ISBN 486-20645-9, replica van oorspronkelijke uitgave uit 
1914, Harvard University Press 

95  Vondel, Joost van den: Inwydinge van 't stadthuis t'Amsterdam, uitgegeven en van commentaar 
voorzien door S. albrecht, O. de Ruyter, M. Spies, F. Elsing, W. Hübben en M. Stegeman, D. Cout-
inho; Muiderberg 1982, vers 645-649 

  De bouwers van 't Stadthuis den eisch der wet voldeden, 
 En volghden zulx de Kunst, dat geen van all' de leden 
 In zynen stant bezwyckt. Vitruvius trede aen, 
 En zelf Apollodoor, bouwmeester van Trajaen, 
 Wiens naelt noch heden praelt te Rome, voor onze oogen; 

96  Linker kolom: Vitruvius’ tekst, rechter kolom: vertaling van Morgan 
97  – Rijsenbrij, D.: Architectuur in de Digitale Wereld, inaugurale rede 1-10-2004 Radboud Universiteit 

Nijmegen, ISBN 90-9018285-3:  
  UTILITAS doelmatigheid, nuttigheid en deugdelijkheid 
  FIRMITAS duurzaamheid, vastheid, en sterkte 
  VENUSTAS bekoorlijkheid en uiterlijk schoon, dus de beleving 
 – Maes, R., G. Dedene: Towards an integrative framework for software architecture, Prima Vera 

working paper 2001-07, october 2001: 
  UTILITAS indicates the functionality that must be realised 
  FIRMITAS refers to the notion of structural construction aspects, expressed in an architectural 

‘form’ 
  VENUSTAS is the third dimension ... which encapsulates the esthetic notions of beauty and satis-

faction 
 – Jansen, P.: De Architect(uur), http://www.pauljansen.eu/architect.htm: 
  UTILITAS doelgerichtheid, effectiviteit en efficiency 



 
  

 
 
– 190 – 
 
 

 
  FIRMITAS duurzaamheid, stevigheid, kracht 
  VENUSTAS bekoorlijkheid, schoonheid, beleving  
98  Wieringa, R.: Architecture is Structure Plus Synergy, The GRAAL project, University of Twente, the 

Netherlands, 13 November 2004 
99  Kosian, M.C.: “Ontwerpsystemen en Vitruvius' Terminology''. 
  http://www.xs4all.nl/~mkosian/ontwerp.html, accessed March 8th, 2008 
100  Zachman, J.A.: A framework for information systems architecture, IBM Systems Journal, 1987, vol. 

26, no. 3, 1987, pp. 276-292 
101  De middelste kolom van het Amsterdams negenvlak herbergt die aspecten op drie verschillende ni-

veaus; het inzicht groeit dat het dáár nu juist om draait. Zie: 
 – Abcouwer, A.W., R. Maes, J. Truijens: Contouren van een Generiek Model voor Informatie-

Management, een landkaart van de relatie tussen een organisatie en haar informatievoorziening, 
Management & Informatie, jrg. 5, 1997, nr. 3, pg. 92-102 

 – Maes, R.: Reconsidering Information Management Through A Generic Framework, Prima Vera 
working paper 99-15, 1999 

 – Maes. R.: An integrative persperctive on information management, in: Information Management: 
setting the scene, Huizing, A.,E.J. de Vries (eds.), pp. 11-26, Elsevier Ltd. 2007, ISBN 978-0-08-
046326-1  

102  Truijens, J.: De informatievoorziening is géén bouwput, of: waarom onze metaforen niet deugen, 
Prima Vera working paper 2005-23, Oktober 2005 

103  Winston Churchill zei dit in het House of Commons (vergaderend in het House of Lords na het 
bombardement van 10 Mei 1941) op 28 October 1943. 

104  Orlikowski, W.J.: Using technology and constituting structures: a practice lens for studying technolo-
gy in organizations, Organizational Science, vol. 11, no. 4, Jul-Aug 2000, pp. 404-428 

105  – Orlikowski, W.J.: The duality of technology: rethinking the concept of technology in organizations, 
Organization Science, vol. 3, no. 3, August 1992, pp. 398-427 

 – Orlikowski, W.J., J.D. Hofman: An Improvisational Model for Change Management: the Case of 
Groupware Technologies, Sloan Management Review, Winter 1997, pp. 11-21 

106  Rijsenbrij, D.: Architectuur in de Digitale Wereld, Rede (in verkorte vorm) uitgesproken bij de aan-
vaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar ‘Informatiesystemen onder architectuur’ vanwege de 
Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en In-
formatica van de Radboud Universiteit Nijmegen op vrijdag 1 oktober 2004, ISBN: 90-9018285-3 

107  Truijens, J.: Modellen, Metaforen en Mislukkingen, lezing op Landelijk Architectuur Congres van 
2004, zie: www.LAC2004.nl, track 5: Tussen Passie en Teleurstelling - Aspecten van de menselijke 
maat 

108  Haak, A.J.H.: De menselijke maat – een studie over de relatie tussen gebruiksmaten en menselijke 
afmetingen, bewegingen en handelen, 2005, Delft University Press, ISBN 90 407 2567 5 

109  Tapscott, D., A. Caston: Paradigm Shift – the new promise of information technology, McGraw-Hill 
1993, ISBN 0 07 062857 2 

110  ibid., ch#10 
111  Tapscott, D.: Rethinking Information Technology in Competitive Advantage, part I: the debate, In-

formation Technology & Competitive Advantage program, 2005, New Paradigm Learning Corpora-
tion, pp. 1-18 

112  Zachman, J.A.: A framework for information systems architecture, IBM Systems Journal, 1987, vol. 
26, no. 3, pp. 276-292 

113  Zachman, J.A.: The Zachman Framework: A Primer for Enterprise Engineering and Manufacturing 
(electronic book). (Beschikbaar via http://www.zachmaninternational.com) © Copyright 2003 Zach-
man International 

114  Smolander, K.: Four Metaphors of Architecture in Software Organizations: Finding out The Meaning 
of Architectrure in Practice, Proceedings of the 2002 International Symposium on Empirical Softwa-
re Engineering, ISESE’02, 11 pg’s 

115  Rijsenbrij, prof. D.: Architectuur in de Digitale Wereld, Rede (in verkorte vorm) uitgesproken bij de 
aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar ‘Informatiesystemen onder architectuur’ vanwege 
de Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en 
Informatica van de Radboud Universiteit Nijmegen op vrijdag 1 oktober 2004, ISBN: 90-9018285-3 

116  Maes, R., Dedene, G.G.M.: Towards an integrative framework for software architecture (published in 
the Liber Amicorum of Prof. Verhelst, KULeuven), Prima Vera working paper 2001-07, October 
2001 



5– ONTWERP, PLANNING EN INRICHTING VAN DE INFORMATIEVOORZIENING 
  

 
 
  – 191 – 

 

 
117  Bryant, A., Maes, R.: Information Architecture: From Structural Notion to Meaningful Communica-

tive Concept. PrimaVera wp 2005-09, April 2005 
118  Wieringa, Roel: Architecture is Structure Plus Synergy, The GRAAL project, University of Twente, 

the Netherlands, 13 November 2004 
119  Wieringa, R., P. van Eck, C. Steghuis, E. Proper: Competences of IT Architects, 2008 SdU Uitgevers, 

ISBN 978 90 12 58087 8, pp. 22 
120  Erhart, W.: Framework for an integrated architectural approach, LAC1999,  
 via: http://www.serc.nl/lac/LAC-2001/lac-1999/index.html 
121  Sikkema, M.: Ontwikkelen onder architectuur, Informatie, juni 2000, jrg. 42, pp. 34-40 
122  Hoogervorst, J.: Enterprise governance & architectuur – Corporate, IT en enterprise governance in 

samenhangend perspectief, ICT-bibliotheek, Academic Service, Den Haag 2007, ISBN 978 90 12 
11322 9 

123  Zie 
 – Ciborra, C.: De profundis? Deconstructing the concept of strategic alignment, Scandinavian Jour-

nal of Information Systems, 1997, 9 (1) 67-82 
 – Ciborra, C.U.: Crisis and foundations: an inquiry into the nature and limits of models and methods 

in the information systems discipline, Journal of Strategic Information Systems, 1998, vol. 7, pp. 5-
16 

124  Post, M., Truijens, J.: De nieuwe kleren van de architect, in: Architectuur in ontwikkeling – Landelijk 
Architectuur Congres 2005, Hendriks, C.M., J.A. Oosterhaven (eds), ICT-bibliotheek, Academic Ser-
vice, 2006, pp. 135-160, ISBN 90 12 113199; ook beschikbaar als PrimaVera wp 2005-24 via 
http://primavera.fee.uva.nl/ 

125  Raadt, B. van der, J. Soetendal, M. Perdeck, H.van Vliet: Stromen in architectuurdenken, Informatie, 
2004, jrg. 46, nr. 1, januari/februari, pp. 36-39 

126  Met dank aan Hotze Zijlstra, Daan Rijsenbrij en Paul Laagland; zie  
 http://www.via-nova-architectura.org/ 
127  De geïnterviewde CIO’s zijn afkomstig van ABP, Achmea, DSM, Essent, Nationale Nederlanden, 

PGGM, Randstad, Schiphol, TNT Post, en Zwitserleven; de interviews zijn gehouden door Hotze 
Zijlstra, Daan Rijsenbrij en Paul Laagland. 

128  Silo: set van gespecialiseerde systemen, rond één enkel product tot stand gekomen. Verschillende 
producten betekent: verschillende silo’s, dus: verschillende verkoopsystemen, incassosystemen, klan-
tendatabases, etc. 

 Zie http://en.wikipedia.org/wiki/Information_silo 
129  Hoogervorst, J.A.P.: Enterprise Architecture: Enabling Integration, Agility and Change, Int. J. Coo-

perative Inf. Syst. 13(3): 213-233 (2004) 
130  Hoogervorst, J.A.P.: Architectuur en Architectureren, Tijdschrift voor Informatie en Management, 

Tiem, oktober 2005, pp. 40-48 
131  Een strijd tussen verschillende fracties binnen de elite van het graafschap Holland. De strijd woedde 

gedurende de tweede helft van de 14e en de 15e eeuw in Holland en West-Friesland en heeft bijna 
honderd jaar geduurd. 

132  In navolging van Hoogervorst haal ik hier aan  
 Dietz, J.L.G.: De informatie-architect op zijn plaats gezet, Informatie, vol. 40, november 1998, pp. 

22-28 
133  Post, mr. M., Truijens, J.: De Nieuwe Kleren van de Architect – over de architectuur voor bouwbare 

systemen,  
 in: Architectuur in ontwikkeling - Landelijk Architectuur Congres 2005, Hendriks, C.M., Ooster-

haven, J. A. (eds), ICT-bibliotheek, Academic Service, 2006, pp. 135-160, ISBN 90 12 113199 
134  IEEE 1471-2000 
135  Hailpern, B., Tarr, P.: Model-driven development: the good, the bad, and the ugly, IBM Systems 

Journal 2006, vol. 45, no. 3, pp. 451-461 
136  Atkinson, C., Kühne, T.: Model-Driven Development: a Metamodelling Foundation, IEEE on Soft-

ware 2003, vol. 20, no. 5, pp. 36-41 
137  Zie: The Ottawa Report on Reference Models for Manufacturing Standards, van ISO TC184 / SC5 / 

WG1, september 1986 
138  Een onderschat boek!  
 Verrijn Stuart, A.A.: Kwantitatieve aspecten van informatie-systemen, Samson Uitgeverij 1976, ISBN 

90 14 0252101, pg. 52 e.v.  



 
  

 
 
– 192 – 
 
 

 
 Er werden negen tijdschalen onderscheiden, van decennia, jaren, maanden ... tot minuten, seconden 

en ‘millitijd’, waarbij de laatsten naar ‘mensvrije terugkoppelingen’ verwezen. 
139  Bemelmans, T.M.A.: Bestuurlijke informatiesystemen en automatisering, H.E.Stenfert Kroese 1981, 

ISBN 90 207 1015 X, pg. 81 e.v. 
140  Greefhorst, D., H. Koning: Dimensies in architectuur, paper voor LAC2002, gepubliceerd als 
 www.serc.nl/resources/publicaties/artikelen/LAC2002DimensiesinArchitectuur.pdf, in kortere vorm ge-

publiceerd als: Greefhorst, D., H. Koning, H. van Vliet: Dimensies in architectuurbeschrijvingen, In-
formatie, november 2003, pp. 22-27 

141  Vries, E.J. de: Multi-channeling and Front, Mid and Back Office Architectures in the financial service 
industry, PrimaVera Working Paper 2004-17, december 2004 (zie http://primavera.fee.uva.nl/)  

142  – Gouw, T. de, N. van der Sande, J. Truijens: Architectuur op de schop: herstructurering van de in-
formatievoorziening, Architectuur & Infrastructuur, nr. 3, 2001, pp. 18-28, 

 in gewijzigde vorm verschenen als: 
 – Gouw, T. de, N. van der Sande, J. Truijens: Buigen of barsten: trendbreuken in de informatievoor-

ziening, Management & Informatie, jrg. 9, 2001, nr. 2, pg. 4-15 
 – Gouw, T. de, N. van der Sande, J. Truijens: Buigen of Barsten, trendbreuken in de infor-

matievoorziening, Prima Vera working paper 2001-1, januari 2001 
143  Rijsenbrij, prof. D.: Architectuur in de Digitale Wereld, Rede (in verkorte vorm) uitgesproken bij de 

aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar ‘Informatiesystemen onder architectuur’ vanwege 
de Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en 
Informatica van de Radboud Universiteit Nijmegen op vrijdag 1 oktober 2004, ISBN: 90-9018285-3 

144  Dit is een praktijkvoorbeeld: de rekening courant van de Rabobank krijgt dagelijks zo’n 4 miljoen 
transacties te verwerken. Het is onzin te menen dat de implementatie die er 1000 per dag aankan in 
4000-voud aan dezelfde eisen kan voldoen als de huidige, complexe machinerie met non-stop eigen-
schappen en gegarandeerd consistente transactie-afhandeling... 

145  200.000 is het dagelijkse bezoekersaantal van www.rabobank.nl, voor de architectuur waarvan de au-
teur medeverantwoordelijk is geweest. 

146  Joosten, S.: Het effect van procesarchitectuur, Informatie, september 2001, jrg. 43, pp. 16-22 
147  Zie bijvoorbeeld Bel, H. c.s.: Security Architectuur: nieuwe hype voor specialisten of nuttig commu-

nicatiemiddel?, GvIB Expert Brief – December 2006, ISSN 1872-4876, jrg 2, nr. 4  
148  Wieringa, R., Blanken, H., Fokkinga, M., Grefen, P.: Aligning application architecture to the business 

context, Proc. 15th Int’l Conf. on Advanced Information Systems Engineering (CAiSE03); pp. 209-
225; Klagenfurt/Velden, Austria, 16-20 June 2003 

149  Een briljant boek hierover: 
 Tanenbaum, A.S., Steen, M. van: Distributed Systems – principes and paradigms, Prentice Hall 2002, 

ISBN 0 13 088893 1 
150  Kruchten, Ph.: Architectural Blueprints – the “4+1” View Model of Software Architecture, IEEE 

Software, jrg. 12, vol. 6, november 1995, pp. 42-50 
151  Over technische architectuur en de daarin voorkomende architectuurobjecten (denk aan: platformen, 

middleware, protocollen, e.d.) is nog maar weinig gesystematiseerd. Een aanzet daartoe: Jumelet, 
S.A.D.: DYA|Infrastructuur, Architectuur voor de fundering van de IT, Academic Service 2007, 
ISBN 978 90 12 12461 4 

152  Kruchten, Ph.: Architectural Blueprints – the “4+1” View Model of Software Architecture, IEEE 
Software, jrg. 12, vol. 6, november 1995, pp. 42-50 

153  Zie ook Abcouwer, T., H. Gels, J. Truijens: Informatiemanagement en -beleid, SdU uitgevers, 2006, 
ISBN 90 12 11795 x, xv + 344 pp’s, §8.3, pp. 138 e.v.  

154  Hoogervorst, dr. ir. J.A.P.: lezing voor I+M postdoc-cursus, 12 januari 2006, Heemskerk  
155  Schekkerman, J.: Enterprise Architecture Validation, September 08, 2003, Institute For Enterprise 

Architecture Developments 
156  Franken, H.M., H. van den Berg, H. Bakker, R. Blom: De kracht van Enterprise Architectire, bouwen 

aan sterke organisaties, Maart 2007, Via Nova Architectura:  
 www.via-nova-architectura.org/magazine/magazine/de-kracht-van-enterprise-architectuur.html  
157  Ross, Jeanne W., Weill, Peter, Robertson, David C.: Top 10 Leadership Principles for Enterprise Ar-

chitecture, Architecture & Governance Magazin, 2006, vol. 2, nr. 3 
158  Beide citaten ontleend aan: Op ’t Land, M., E. Proper, M. Waage, J. Cloo, C. Steghuis: Enterprise Ar-

chitecture, Creating Value by Informed Governance, Springer 2009, pp’s 146, ISBN 978-3-540-
85231-5 



5– ONTWERP, PLANNING EN INRICHTING VAN DE INFORMATIEVOORZIENING 
  

 
 
  – 193 – 

 

 
159  http://www.whitehouse.gov/omb/budget/fy2003/bud35.html 

  
160  Hoogervorst, J.A.P. : Enterprise Architecture: Enabling Integration, Agility and Change, Journal of 

Cooperative Information Systems, Vol. 13, No. 3, 2004, pp. 213 – 233 
161  Hoogervorst, J., Dietz, J.: Kernbegrippen omtrent Enterprise Architectuur en Architectureren, Tiem, 

oktober 2005, no. 10, pp. 40-48 
162  Hoogervorst, J.: Enterprise Engineering & -Architectuur: een antwoord op falende strategie-

implementaties, Holland Management Review, no. 98, 2004, pp. 20-31 
163  The Open Group Architectural Framework (TOGAF), Version 8.1; zie ook de OpenGroup-site: 

http://www.opengroup.org/pubs 
164  Harmsen van der Beek, W. ten, Hartman, H.: De opmars van Togaf - hype of basisuitrusting van de 

architect?, Informatie, november 2007, 22-27 
165  Zachman, J.A.: A framework for information systems architecture, IBM Systems Journal, 1987, vol. 

26, no. 3, pp. 276-292 
166  Sowa, J.F., Zachman, J.A.: Extending and formalizing the framework for Information Systems Archi-

tecture, IBM Systems Journal, 1992, vol. 31, nr. 3, 1992, pg. 590-616 
167  Eerdere site: www.zifa.com; zifa: Zachman Institute for Framework Advancement. 
 Tegenwoordig: www.zachmaninternational.com  

  
 NB: John Zachman’s zoon zit óók in het bedrijf. Architectuur is een family business... 
168  Zachman, John A.: The Framework for Enterprise Architecture: background, description and utility; 

document ZIFA 07.doc © Zachman Institute for Framework Advancement (ZIFA) – 810-231-0531, 
pp. 1-5 

169  Wieringa, R., P. van Eck, C. Steghuis, E. Proper: Competences of IT Architects, SdU Uitgevers 2008, 
pp. 33, ISBN 978 90 12 58087 8 

170  Iyer, B., R.Gottlieb: The Four-Domain Architecture: An Approach to support enterprise architecture 
design, IBM Systems Journal, vol. 43, no. 3, 2004, pp. 587-597 

171  Volgens document IT06, Plan d'actions de l'initiative 2007, participeren sinds 2007: Ministère de 
l'Equipement, Ministère des Affaires Etrangères, Ministère de la Santé, Ministère de la Défense, Mi-
nistère de Culture, en later dat jaar ook Ministère de l'Emploi, Ministère de la Justice, Ministère de 
l'Education Nationale. 

172  In de USA heeft defensie DoDAF, in de UK Modaf. 
173  Zie: www.mwga.com 
174  Zachman, J.: You Can’t “Cost-Justify Architecture”, IRM UK Newsletter, 29 october 2003 
175  Slot, R.: A method for valuing Enterprise Architecture based Business Transformation and Measu-

ring the value of Solutions Architecture, dissertatie Universiteit van Amsterdam, Januari 2010 
176  Berg, M. van den, Hompes, J., Truijens, J.: SOA in Nederland – een digitale aandoening?, Landelijk 

Architectuur Congres 2007, Hendriks, C.M., Oosterhaven, J. Arno (eds), ICT-bibliotheek, Academic 
Service, 2007, pp. 17-52, ISBN 978 90 12 11951 1; ook beschikbaar als PrimaVera wp 2007-20 via 
http://primavera.fee.uva.nl/ 

177  De LEGO-metafoor is in softwareontwikkelingsland al vaker gebruikt, bijvoorbeeld om het gemak 
van modularisatie te illustreren. De suggestie die daarmee gewekt wordt, als zou er precies één type 
interface bestaan, één basisafmeting en één grondpatroon, is een dodelijke vereenvoudiging van hoe 
software in elkaar steekt en hoe softwaremodulen kunnen worden gekoppeld.  

178  Ruijter, H. de: Achieving True Business Agility - using service oriented architecture to put control 
back into the hands of the business, Cordy, white paper, september 2006 

179  – Lassing, Nico H., Rijsenbrij, Daan, B.B.,Vliet, J.C. van: A View on Components. In: Proceedings 
of the 9th International DEXA Workshop on Database and Expert Systems Applications, 1998, 
IEEE, Los Alamitos, California: 768-777 

 – Lassing, N., Rijsenbrij, D., Vliet, H. van: Towards a broader view on software architecture analysis 
of flexibility, In: Proceedings of the Asian-Pacific Software Engineering Conference 1999, AP-
SEC'99, IEEE, pp. 238-245. 

180  Google, woensdag 20 augustus 2008:  

  



 
  

 
 
– 194 – 
 
 

 
181  Over de stand van zaken op het terrein van aan SOA gerelateerde standaarden werd door het gezag-

hebbende CBDI-journal tijdens het Landelijk ArchitectuurCongres 2007 een overzicht gegeven; zie 
www.LAC2007.nl; David Sprott: Standardizing SOA. 

182  OSI – Open Systems Interconnection – is een ontwikkeling van de International Standards Organiza-
tion geweest die alle communicatie tussen twee computersystemen, de applicatie(-delen) die daar re-
sideerden en de gebruikers die daar mee werkten in een 7-laags model beschreven heeft. Er is een 
groot aantal standaarden ontwikkeld en een deel daarvan is ook – deels – geïmplementeerd. Het mo-
del voorzag in allerlei soorten communicatie en allerlei toepassingen. De academische betrokkenheid 
was groot. Dat leidde er bijvoorbeeld toe dat een virtueel database-model is ontwikkeld waarop alle 
bekende databasemanagementsystemen zouden kunnen worden afgebeeld zodat de informatievra-
gende partij geen structuurkennis hoefde te hebben van de gegevensverzamelingen ‘aan de overkant’. 
Een ander voorbeeld: de transactieprotocollen die in een gedistribueerde omgeving dienst moesten 
doen besloegen meer dan honderd pagina’s zg. ‘state diagrams’ (die niemand begreep...).  

 De protocollen waren zo uitgebreid dat meestal maar een subset werd geïmplementeerd. Maar dat le-
verde discussies over de standaardisering van subsets op omdat de inzetbaarheid van de producten in 
het geding was. Kort en goed: het werd te ingewikkeld, de aanbodzijde liet het afweten want er was 
academische sturing zonder marktwerking, er was te weinig behoefte aan algemene oplossingen en 
OSI blies zichzelf op. 

183  Een tweetal publicaties: 
 – Henning, M.: The rise and fall of Corba, Component Technologies, Vol. 4, No. 5 - June 2006, pp. 

1-6 
 – Bryant, T. Evans, A.: OO oversold - those objects of obscure desire, Information and Software 

Technology, vol. 36, nr. 1, (1994), pp. 35-42  
184  Voor een goed overzicht, zie:  
 – Allen, P.: The Service Oriented Process, CBDI Journal, February 2007, pp. 6-16 
 – DiMare, J.: Chaning the way industries work, The impacts of service-oriented architecture, IBM 

Global Services, 2006, pp.’s 16 
 Voor de relatie met architectuurontwikkeling: 
 – Open Group SOA Working Group: Service-oriented architecture (SOA), White paper, July 2007, 

pp.’s 33 
 Voor een meer ‘managerial’ behandeling: 
 – Berg, M. v.d., N. Bieberstein, E. van Ommeren (eds): SOA for Profit, IBM & Sogeti, 2007, pp.’s 

256, ISBN 978-90-75414-14-1 
185  Berg, M. van den, Hompes, J., Truijens, J.: SOA in Nederland – een digitale aandoening?,  
 in: Architectuur voor samenwerking - Landelijk Architectuur Congres 2007, Hendriks, C.M., Ooster-

haven, J. A. (eds), ICT-bibliotheek, Academic Service, 2007, pp. 17-52, ISBN 978 90 12 11951 1  
186  Lisa Guernsey in The New York Times, 9 november 2000: ...For 15 years, there has been one mantra 

at the Media Laboratory at the Massachusetts Institute of Technology: ''Demo or die.''... 
 Dat betekent dat ‘ergens’ midden tachtiger jaren Negroponte die uitspraak deed: "When we started 

the Media Lab, (in 1985 - J.Tr.) I kept telling people we must demo, demo, demo," said Nicholas Negro-
ponte, the laboratory's director. "Forget technical papers and to a lesser extent theories. Let's prove by 
doing. Many folks in traditional computer science still think that 'demo or die' is all about icing and cake. 
Wow, are they wrong." 

187  Het motta van het Landelijk ArchitectuurCongres 2009 was “architectuur móet bijdragen” 

  
188  Post, M., J. Truijens.: De nieuwe kleren van de architect, in: Architectuur in ontwikkeling – Landelijk 

Architectuur Congres 2005, Hendriks, C.M., J.A. Oosterhaven (eds), ICT-bibliotheek, Academic Ser-
vice, 2006, pp. 135-160, ISBN 90 12 113199; ook beschikbaar als PrimaVera wp 2005-24 via 
http://primavera.fee.uva.nl/ 

189 RUP: Rational Unified Process 
190 EAP: Enterprise Architecture Plan 
 TOGAF: The Open Group Architecture Framework 
191  Wieringa, R.J., H.M. Blanken, M.M. Fokkinga, P.W.P.J. Grefen: Aligning Application Architecture to 

the Business Context, Proc. 15th Int’l Conf. on Advanced Information Systems Engineering (CAi-
SE03); pp. 209-225; Klagenfurt/Velden, Austria, 16-20 June 2003  

192  – Greefhorst, D., H. Koning, H. van Vliet: The many faces of architectural descriptions, Information 
Systems Frontiers, 2006, nr. 8, pp. 103-113, in het nederlands uitgebracht als: 



5– ONTWERP, PLANNING EN INRICHTING VAN DE INFORMATIEVOORZIENING 
  

 
 
  – 195 – 

 

 
 – Greefhorst, D., H. Koning, H. van Vliet: De Dimensies in Architectuurbeschrijvingen, Informatie, 

november 2003, pp. 22-27  
193  Malan, R., D. Bredemeyer: Software Architecture: Central Concerns, Key Decisions, Bredemeyer 

Consulting, 28th May 2004, van: http://www.bredemeyer.com/pdf_files/ArchitectureDecisions.PDF 
194  Koppelingen (interfaces) zijn bijvoorbeeld vaak belangrijker dan taalkeuzes. 
195  Truijens, J.: Architectuur is niet genoeg – over de informatie-infrastructuur, Prima Vera working pa-

per 2006-13, augustus 2006, ook gepubliceerd als: Truijens, J: Architectuur wérkt via infrastructuur – 
Landelijk Architectuur Congres 2006, Hendriks, C.M., Oosterhaven, J. Arno (eds), ICT-bibliotheek, 
Academic Service, 2006, pp. 17-137, ISBN 90 12 113210 

196  Greefhorst, D., P. Grefen, E. Saaman, P. Bergman, W. van Beek: Referentie-architectuur, Landelijk 
ArchitectuurCongres 2008, www.lac2008.nl/Uploads/Files/Greefhorst_2c_20D.pdf 

197  Matthijssen, R.L., J. Truijens, H. Doorenspleet: Computernetwerken en datacommunicatie - hoofdlij-
nen en praktijk, Academic Service ISBN 90 395 0293 5, pp’s 660, 1997, blok 3, hfdstk 2, pg. 233 e.v.  

198  Zie: 
 – exec. summary: www-03.ibm.com/industries/insurance/us/detail/solution/P669447B27619A15.html 
 – overview:  www-03.ibm.com/industries/global/files/fss_iaa_gim_aug_2006.pdf?g_type=rhc 
199  Abcouwer, T., H. Gels, J. Truijens: Informatiemanagement en -beleid, SdU uitegers, 2006, ISBN 90 

12 11795 x, xv + 344 pp’s, §16.3, pp. 296 e.v.  
200  Gemeente Amsterdam Adviesgroep Architectuur: Handboek Architectuur –De samenhang in de or-

ganisatie en informatievoorziening van de gemeente Amsterdam, vs. 1.0, Amsterdam 12 april 2007, 
pp’s 79 

201  Hendriks, Ch., E. Kiel, J. Peetoom: Architectural Principles Schiphol Group, uit: Architectuurwijzer, 
Concern Information Management, mei 2008, 

 http://www.via-nova-architectura.org/files/NAFInsightAP2009/Schiphol.pdf (geraadpleegd op 12-4-2010) 
202  RIVM: Nationale Atlas Volksgezondheid, versie 3.13, Bilthoven, 17 april 2008 
203  Westerhof, H.P.: Het Nederlands referentiemodel voor Huisarts Informatiesystemen, Readings in 

Medical Informatics, M.I.C. '89 Proceedings, Antwerpen, pg.139-145 
204  NORA 2.0, Nederlandse Overheid Referentie Architectuur, Samenhang en samenwerking binnen de 

elektronische overheid, vóór en dóór Architecten, april 2007, pp’s 283 
205  Bayens, G.: E Government in The Netherlands – An architectural approach, october 2006, uit:  
 www.via-nova-architectura.org,  
206  Zie onder andere www.via-nova-architectura.org/opinions/opinions/de-vernieuwde-nora.html 
207  Slot, R.: A method for valuing Enterprise Architecture based Business Transformation and Measu-

ring the value of Solutions Architecture, dissertatie Universiteit van Amsterdam, Januari 2010 
208  Truijens, J.: Architectuur is niet genoeg – over de informatie-infrastructuur, Prima Vera working pa-

per 2006-13, augustus 2006, ook gepubliceerd als: Truijens, J: Architectuur wérkt via infrastructuur – 
Landelijk Architectuur Congres 2006, Hendriks, C.M., Oosterhaven, J. Arno (eds), ICT-bibliotheek, 
Academic Service, 2006, pp. 17-137, ISBN 90 12 113210 

 




