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‘met directeuren hebben we het niet over architectuur’
Recent vond een rondetafelgesprek
plaats met vier juryleden van het
Nederlands Kampioenschap ICTArchitectuur 2005. Het gesprek
ging over doelen, kenmerken, baten
en essenties van i-architectuur. Een
essentie is dat het bij i-architectuur
gaat om de uitvoering van een
creatief proces. Daar is scherpte
voor nodig, meer nog dan precisie.

door: Leo Klaver
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Deelnemers rondetafelgesprek.
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bij zorgverzekeraar Menzis, met informatiemanagement in zijn portefeuille.
Jan de Brieder: infrastructuurarchitect bij
ABN-AMRO.
Lidwine van As: zelfstandig IT-consultant
in systeemarchitectuur en -integratie en
co-auteur van de winnende architectuurbeschrijving van het NK 2004.
Gerrit Muller: vanuit Philips Research verbonden aan het Embedded Systems Institute
en leidt architecten op.
Jan Turk: gespreksleider en initiatiefnemer
van het NK.
Bas, wat zijn de doelen en baten van architectuur
voor Menzis?
‘Menzis heeft diverse fusies achter de rug.
De omvang en complexiteit van het systemenlandschap heeft meer sturing vanuit de
bedrijfsstrategie nodig. Architectuur geeft
deze sturing. En helpt ons bij de integratie

van onze systemen. Het helpt ons de grootste toegevoegde waarde van ict voor de business te vinden. Dat is een lastig proces en is
niet de uitkomst van een formule. Het doorvoeren van veranderingen is met de komst
van de nieuwe basisverzekering voor de zorg
een noodzaak. Het is echt een onderwerp
dat de volledige aandacht heeft van het
topmanagement. Deze nieuwe verzekeringsvorm maakt dat wij over de organisatiegrenzen heen moeten samenwerken. Wij vermijden overigens zeer bewust het A-woord in
onze contacten met het topmanagement.
We hebben het niet over architectuur, maar
over toegevoegde waarde, over meerjaren
informatieplanning etc.
Kun je ook ingaan op enkele kenmerken van
architectuur bij Menzis?
Bas Bakker: ‘We proberen weg te blijven
van de politierol die architecten nogal eens
plachten te vervullen. We onderscheiden
vier soorten architectuur: informatie, tech-

nisch, business en logisch (bedrijfsfuncties).
Daarmee worden zo’n 64 soorten modellen
onderscheiden, gebaseerd op diverse standaarden zoals BISL, ASL, ITIL. Maar je moet
je beperken, en dat doen we ook, in de praktijk werken we om zaken te visualiseren met
drie soorten platen.’.
Jan de Brieder: ‘Ik hou niet van platen, al
zou het alleen maar zijn omdat ze alleen
ruwe data zijn te herkennen. Ik vind ze vaak
ook te emotioneel. Ik hou ook niet van grafieken om cijfers weer te geven. Het verstoort.
Heldere Nederlandse tekst en harde cijfers in
tabellen scheppen meer duidelijkheid.’
Gerrit Muller: ‘Toch zijn managers vaak
visueel georiënteerd. Daarom kunnen visualisaties voor die doelgroep wel degelijk een
toegevoegde waarde bieden.’
Lidwine hoe kijk jij aan tegen de architectuur
functie?
Lidwine van As: ‘Ik zie twee soorten architecten: zij die dat op hun kaartje hebben

staan en zij die dat niet hebben maar in de
praktijk wel de rol vervullen van ict-architect. De tweede groep opereert vaak vanuit
de projectorganisatie. Beide soorten architecten komen dus uit de ict-organisatie,
maar hebben ieder een andere invalshoek.
De ‘reguliere’ architecten houden zich meer
bezig met de bewaking en instandhouding
van de staande omgeving en maken onderdeel uit van de beheersorganisatie. Hun
belangen met betrekking tot continuïteit,
conformance aan vastgestelde standaarden
botsen nog wel eens met die van de projectorganisatie. Die architecten proberen
binnen die staande omgeving nieuwe dingen te realiseren om daarmee de wensen
van de business in te willigen. Architecten
uit de eerste groep willen nog wel eens de
politie-insteek hanteren die Bas noemde.
Architecten werkzaam vanuit de projectorganisatie hebben in de regel een meer
pragmatische aanpak, zijn flexiber, willen
snel kunnen schakelen en hebben geen zin

in standaarden die aanvoelen als een strak
keurslijf. Er moet iets tot stand gebracht
worden dat goed werkt.’
Geef eens een voorbeeld?
Lidwine van As: ‘ Het gaat om het creëren
van toegevoegde waarde. Als de business
aangeeft dat zij informatie heel graag real
time wil verwerken, dan kun je als architect deze wens klakkeloos honoreren. De
business bepaalt immers. Maar je kunt ook
de cases aanreiken die laten zien dat real
time verwerking een slechte kosten/baten
verhouding kan hebben. Dan komt er in
de regel een nuancering van het business
standpunt en voeg je als architect waarde
toe. Voorwaarde in dit alles is uiteraard dat
je als architect een onafhankelijke mening
kunt hebben.’
Bas Bakker: ‘Mee eens, maar wees daarin
wel voorzichtig. Stel dat een architect in
een directievergadering naar voren brengt
dat wat de business doet, niet goed is en
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dat daarmee gestopt moet worden. Zo’n
opmerking kan de goodwill die een architect heeft bij de business in één klap tot
nul reduceren. Dan ligt ook het draagvlak
voor projecten in een keer aan diggelen. De
business-architect, voor mij is dat de echte
architect, moet dus op het niveau van topmanagement kunnen opereren.’
Gerrit Muller: ‘Ik zie meer in een team van
architecten. Alleen red je het niet. Zo’n
team moet bestaan uit architecten die echte
schapen met vijf poten zijn. Ze moeten passie hebben en een drive. Ze moeten een visie
hebben en staan voor de business. Belangrijk
uitgangspunt voor mij hier is dat een architect invloed moet willen hebben, niet zozeer
macht. Daarvoor moet een architect inderdaad onafhankelijk kunnen denken. Ik zie
architectuurcommissies of -boards opereren
op hoog niveau waar weinig uitkomt, omdat
ze te braaf zijn, niet onafhankelijk zijn en
daardoor geen invloed kunnen uitoefenen.
Een sterke manager in het team loopt het
risico dat hij het proces dood slaat.’
Jan ik zie je nee schudden?…
Jan de Brieder. ‘Ik herken zo’n team niet. Bij
ABN Amro zijn diverse soorten architecten
werkzaam. Op strategisch niveau zijn er
architecten dicht bij de raad van bestuur die
kijken naar de lange termijn ict-issues. Bij
de business units zijn er architecten voor
het opstellen van regels, te vergelijken met
mensen werkzaam op een afdeling bouw- en
woningtoezicht. Daar zie ik architecten die
zich richten op patronen, ik zie referentiearchitectecten, applicatiesarchitecten,
domeinarchitecten en architecten bij ictoperations, gesplitst in Windows, mainframe, etc. Bij een groot project van zeg 100
man heb je twee of drie architecten in het
project, waarvan één accountable is voor
architectuur, die andere architecten inschakelen op afroep.’
Gerrit Muller: ‘Mee eens. Dat is een kenmerk van architectuur. Er moet een relatie
zijn tussen architectuur en standaardisatie
en regels, maar nogmaals, je moet je als
architect niet in de politierol laten zetten.
Er zijn vele soorten architectuur, maar een
kerntaak voor alle architecten moet zijn
specialismen in een organisatie met elkaar
in contact brengen. Rondom deze kerntaak
moet architectuur worden georganiseerd.
Daarbij is het belangrijk dat er niet te veel
lagen ontstaan. Dat voorkomt dat er geen
contacten kunnen plaatsvinden. Dan wordt
er een vacuüm gezogen en is men fulltime
druk met niets.’
Jan de Brieder: ‘Ik vraag me af of dit een
architectuurfunctie is. In mijn omgeving
lopen eigenlijk alle ict-medewerkers stages
bij bedrijfsonderdelen en hebben de business units ‘buddy’s’ bij de ict-afdeling. Zo
kan het ook.’
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Veranderen zonder
ongewenste effecten

Drs L.C. (Chris) Ras is
Sr Management Consultant bij
Ordina

Gerrit Muller: ‘Organisatie van feedback is
fundamenteel. Hoe vroeger en hoe vaker feedback des te beter: kortcyclische feedback dat
is belangrijk. Als bij outsourcen de informele
contacten verdwijnen dan wordt de feedbackcyclus veel langer. Een ander voorbeeld: architecten moeten betrokken zijn bij testen. Want
dan krijg je rijke feedback over hoe je architectuur uitpakt. Ik vind het dan ook onterecht dat testen een lage status heeft, terwijl
architectuur een veel hogere status heeft.’
Jan Turk: ‘Onafhankelijkheid zou ook een
essentie van de architect kunnen zijn. In
de bouw is dat duidelijk het geval: de architect is niet in dienst van de organisatie, al
is er natuurlijk wel altijd een financieel
belang. Nu gaat de vergelijking met de bouw
natuurlijk maar ten dele op. Een gebouw is
na de ontwikkeling klaar, een informatiesysteem, laat staan een informatiehuishouding, blijft eigenlijk altijd in ontwikkeling.
Een i-architect heeft dan ook kennis van de
essentie van de organisatie.’
Gerrit Muller: ‘Lidwine had het net over
outsourcing, wat je inderdaad nogal eens
ziet is dat ict’ers verhuizen naar de businesskant. Maar bij de partij aan wie uitbesteed is zitten natuurlijk ook architecten.
De brugfunctie van architectuur kan op die
manier in gevaar komen bij outsourcing.
Soms beperkt men zich na outsourcing tot
alleen nog formele contacten.’
Hoeveel architecten werken er eigenlijk bij jullie
organisaties?
Jan de Brieder: ‘ABN Amro heeft op 2000 ictmedewerkers circa 30 architecten. Dat is dus
een verhouding van 1 op 70.’
Bas Bakker. ‘Menzis heeft 4 architecten op
200 ict-medewerkers. Dat is een verhouding
van 1 op 50 ofwel 2 procent. Reken ik de
vraagkant mee, dan zijn er 350 ict-medewerkers en komt de verhouding op 1 op 90.’

Jan de Brieder. ‘Wereldwijd gezien is een
percentage van 1 tot 2 procent normaal.’
Gerrit Muller: ‘Mijn ervaring vertelt dat het
percentage architecten in de regel rond de
8 procent ligt. Het hangt natuurlijk van de
definitie af. Als een lead engineer een architect is, en de business specialisten ook dan
tel je al snel meer architecten.’
Tot slot, voor wie moet de architect werken.?
Jan de Brieder: ‘Ten eerste voor de hoofdarchitect van mijn business unit. Ten tweede
voor alle projectleiders waar ik de architect
rol heb in het project. Ten derde mijn HRM
leidinggevende.’
Gerrit Muller: ‘Sommige organisaties vragen
zich af waar de architect hoort. Bij de business? Ict-afdeling? Of de staf? Volgens mij is
elk van de drie keuzes fout. Alle organisaties
worstelen met de vraagstelling van de organisatorische inrichting van de architectuurfunctie.’
Jan de Brieder: ‘Misschien is het een optie
om een architect te laten rouleren tussen de
business en ict?’
Gerrit Muller: ‘Een gerelateerd onderwerp is
de beoordeling van architecten. De beoordeling van de consultancy rol die de architect
vaak ook heeft is lastig. Ik zie nog het meest
in interviews van degenen waar de architect voor werkt. Deze interviews moeten
uiteindelijk ranglijsten van architecten met
een bepaalde rol opleveren. De leidinggevende van de architect kan conclusies uit
deze interviews trekken. Deze manier van
beoordelen past echter past niet altijd in
onze organisatiecultuur, die vaak objectief
meten wil. Maar als onafhankelijkheid een
gekoesterde eigenschap van de architect is
dan moet je dat ook een plek geven in de
beoordeling. Bottom line is vaak: de meest
gevraagde is de beste.’

“ ”
Met SOA kan een organisatie ontstaan
die flexibele mensen, middelen en
systemen laat samenwerken

Is het niet te mooi om waar te zijn? Gewenste effecten bereiken met organisatieverandering
zonder dat dit ongewenste gevolgen heeft. In zekere mate zie ik dit in het nabije verschiet
liggen. Wanneer een organisatie zich aanpast aan veranderende omstandigheden – bijvoorbeeld veranderende wetgeving, veranderende marketingstrategie, veranderende communicatiestrategie en veranderende werkverdeling – dan gaat het erom dat mensen in processen
blijven functioneren en de organisatie als geheel de gewenste doelen realiseert. Men zou dit
de effectiviteit van de wendbare organisatie kunnen noemen: we treffen een maatregel en
het gewenste effect (verandering) wordt ook bereikt.
In de huidige situatie gaan de hierboven bedoelde aanpassingen gepaard met veel veranderingsenergie. Mensen moeten door leerprocessen heen, processen van de organisatie
moeten worden aangepast en – misschien wel het zwaarstwegende – de systematische
ondersteuning moet in gelijke tred mee veranderen (met een duur woord alignment). Een
complex geheel van objecten die allemaal moeten veranderen. Een belangrijke rol in dit
geheel is weggelegd voor de veelverwevenheid ofwel het aantal relaties tussen mensen
onderling, mensen en processen, mensen en systemen, systemen en processen. De aard,
omvang en diepte van die relaties is naast het aantal relaties mede bepalend voor het succes
van een verandering of voor de hoeveelheid energie die nodig is om de verandering te laten
slagen.
Hoe zou ik genieten als die hoeveelheid energie tot een minimum zou kunnen worden
beperkt. En dat kan gaan gebeuren. Als er tenminste in een organisatie sprake kan zijn van
een goede balans tussen mensen en hun noden en de conceptuele benadering van technologische ondersteuning. Aandacht moet er eerst en vooral zijn voor de menskant. Als
gebeurtenissen, processen, organisaties complex worden, moeten mensen geholpen worden
hun zekerheden en houvast en voorspelbaarheden te blijven vinden. In een proces van veranderen moeten zekerheden worden geboden. In de wendbaarheid van een organisatie,
gedefinieerd als het vermogen om zich aan te passen aan de benodigde veranderingen in
haar interne en externe omgeving- moeten vaste waarden worden ingebouwd die houvast
bieden. Het vorm geven aan een wendbare organisatie is mogelijk wanneer een organisatie gebruik maakt van een Service Oriented Orchitecture. Met SOA kan een organisatie
ontstaan die flexibel mensen, middelen en systemen laat samenwerken. Met SOA is het
mogelijk om dagelijks processen (opnieuw) vorm te geven – rekening houdend met de rol en
houding van mensen. Ongewenste effecten kunnen buiten de nieuwe vorm georkestreerd
worden. Utopia? Ik geloof het niet. Het toenemende netwerkvermogen van mensen en organisaties en de toenemende transparantie gaan deze ontwikkeling vanzelf mogelijk maken.
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