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Samenvatting

Grote organisaties zijn vrijwel geheel afhankelijk van IT voor hun informatieverwerking.
Ze kunnen eigenlijk niet meer functioneren zonder IT. Veel van deze organisaties maken
al jaren gebruik van IT en hebben een applicatielandschap dat in de jaren erg complex
is geworden, bijvoorbeeld door overnames van andere organisaties, of het jaar-na-jaar
introduceren van nieuwe technologieën. En dat geldt niet alleen voor het IT-landschap,
maar ook voor de bedrijfsprocessen. Een groeiend aantal organisaties gebruikt Enter-
prise Architectuur (EA) als een middel om deze complexiteit inzichtelijk te maken en
gericht te werken aan het consolideren van de bedrijfsprocessen, informatiesystemen en
IT infrastructuur. EA kan gezien worden als een middel voor het strategisch plannen
van de ontwikkeling van het bedrijfsproces- en IT-landschap van een organisatie, zodat
deze maximaal bijdraagt aan het behalen van de strategische doelen van die organisatie.

Hoewel EA een middel is om onder andere de complexiteit van organisaties te vermin-
deren, is het toepassen van EA op zichzelf ook vrij complex. Veel organisaties hebben
moeite om duidelijke resultaten te behalen met EA. Dit heeft vele mogelijke oorzaken.
Een voorbeeld is dat de architect vaak wordt gezien als de eigenaar van de architectuur.
Een architect is echter vaak werkzaam binnen een stafafdeling en heeft daarom geen
lijnverantwoordelijkheid. Een architect heeft dus vaak geen bevoegdheid om besluiten
te nemen. De echte eigenaar van een architectuur is de eigenaar van het domein waar
deze architectuur over gaat, bijvoorbeeld een divisiemanager voor een domeinarchitec-
tuur, of een algemeen directeur of directeur-generaal voor een concernarchitectuur. Maar
een manager of directeur is niet zomaar bereid om het formele eigenaarschap van een
architectuur op zich te nemen. Dan moet hij of zij zich ook kunnen vinden in de inhoud
van de architectuur en meegenomen worden in de architectuurkeuzes gedurende het ont-
wikkelproces. En daar gaat het vaak fout, omdat architecten typisch vanuit een ‘ivoren
toren’ werken en de betrokkenen onvoldoende meenemen. Ook gaat het vaak fout bij de
realisatie van de architectuur. Veel architecten richten zich primair op het ontwikkelen
van de architectuur en vergeten de brug te slaan naar de projecten die deze architectuur
zouden moeten realiseren. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de mogelijke oorzaken
waarom architectuur vaak onvoldoende resultaat oplevert.

Als ik naar de praktijk kijk, die ik meemaak vanuit mijn werk als managementadviseur,
maar ook naar de wetenschappelijke literatuur, dan valt mij één ding op. Men richt
zich heel erg op het ontwikkelen van nieuwe methoden en technieken om steeds gea-
vanceerdere architecturen te kunnen maken. Maar wat mij ook opvalt, is dat er minder
wordt nagedacht over de omgeving waarin de architect acteert en de resultaten die een
architect dient op te leveren. De architect is dus het middelpunt van de aandacht.
Maar is de architect eigenaar van de architectuur? Is het de architect die de architec-
tuur realiseert? Naar mijn idee spelen er ook andere functionarissen een rol, zoals het
hoger management, programma- en projectmanagers, analisten, ontwerpers, ontwikke-
laars, operationeel management en beheerders. Ik vraag me dus soms af of we wel met
de juiste dingen bezig zijn.

In dit proefschrift richt ik mij op de vraag: wanneer levert architectuur resultaat op?
Hiervoor heb ik een aantal onderzoeksvragen opgesteld, waarop ik een antwoord geef.
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Deze vragen zijn: Hoe wordt EA in de praktijk ervaren en toegepast? Hoe ziet een ar-
chitectuurfunctie, de organisatorische functie die zich bezig houdt met het ontwikkelen
en implementeren van een architectuur, eruit? Hoe bepaal ik of een architectuurfunc-
tie efficiënt opereert? Hoe ervaren belanghebbenden, die zelf geen architect zijn, de
dienstverlening van architecten? Hoe bepaal ik de mate waarin een architectuurfunctie
bijdraagt aan het behalen van organisatorische doelen? Wat is de relatie tussen het be-
halen van organisatorische doelen door middel van architectuur en de tevredenheid van
de belanghebbenden? Is er een relatie tussen de prestaties van de architectuurfunctie en
het behalen van organisatorische doelen?

Om in kaart te brengen hoe architectuur in de praktijk wordt ervaren en toegepast
hebben we 41 mensen, werkzaam bij 27 Nederlandse bedrijven en instellingen, gëınter-
viewd. Op basis van de interviewverslagen beschrijven we in Hoofdstuk 2 van dit proef-
schrift het integrale beeld dat we hebben kunnen opbouwen. Architectuur wordt vooral
gezien als hulpmiddel om complexiteit abstract weer te geven, ontwerpkeuzes te commu-
niceren en organisatorische veranderingen te besturen. Om architectuur succesvol toe
te passen, blijkt in de praktijk dat het nodig is dat: de organisatorische veranderingen
die een architectuur voorschrijft geaccepteerd worden, er efficiënte architectuurmiddelen
beschikbaar zijn voor de architecten, en dat de architectuur op een juiste manier wordt
gebruikt en toegepast. We hebben drie groepen van organisaties kunnen identificeren die
zich van elkaar onderscheiden als het gaat om hun niveaus van architectuurvolwassenheid
en de afstemming tussen bedrijfsarchitectuur en IT-architectuur: (1) organisaties waar
architectuurbewustheid is ontstaan bij het hoger management, (2) organisaties met een
architectuuroorsprong binnen de IT-afdeling, en (3) adviesbureaus. Op basis van een
analyse van de interviews blijkt dat deze drie groepen een verschillende nadruk leggen op
de aspecten en kritieke succesfactoren van architectuur. De resultaten uit Hoofdstuk 2
bieden een startpunt voor het beoordelen van de architectuurvolwassenheid en de afstem-
ming van bedrijfs- en IT-architecturen binnen organisaties. Dit kan organisaties helpen
de verschillende stromingen op elkaar af te stemmen. Onze resultaten laten zien dat het
niet voldoende is alleen aandacht te hebben voor architectuur als middel om complexiteit
abstract weer te geven en het ontwikkelen van efficiënte methoden en technieken; andere
aspecten en kritieke succesfactoren spelen ook een essentiële rol.

Als we echt effectief willen zijn met architectuur, moeten we ons richten op alle ele-
menten waar de organisatorische functie die verantwoordelijk is voor het ontwikkelen
en realiseren van een architectuur (de architectuurfunctie) uit bestaat. In Hoofdstuk
3 van dit proefschrift definiëren wij daarom de architectuurfunctie als: “de organisa-
torische functie die bestaat uit alle rollen en overlegstructuren die verantwoordelijk zijn
voor het ontwikkelen, onderhouden, bekrachtigen, handhaven en monitoren van architec-
tuurbesluitvorming – vastgelegd in architecturen en beleid – die samenwerken via formele
(besturing) en informele (samenwerking) processen op concern, domein, project en ope-
rationele niveaus.” We beschrijven een referentiemodel voor de architectuurfunctie, in-
clusief de doelen, producten, structuur, activiteiten, het procesmodel, de uitkomsten en
de rollen. De architectuurfunctie bestaat uit drie subfuncties: (1) het hoger management
dat verantwoordelijk is voor het maken en communiceren van architectuurbesluiten, (2)
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de projecten en de operatie die verantwoordelijk zijn voor het implementeren van organi-
satieveranderingen die aansluiten op de architectuurbesluiten, en (3) de architecten die
verantwoordelijk zijn voor het ondersteunen van het hoger management, de projecten en
de operatie in het nemen van de juiste besluiten en het juist implementeren van organisa-
tieveranderingen. De architectuurprocessen van het hoger management, de architecten,
de projecten en de operatie vormen gezamenlijk de architectuurleercyclus van advisering,
besluitvorming, detaillering, ondersteuning, naleving, monitoring, feedback en verbete-
ring. We illustreren de werking van ons referentiemodel door middel van een gevalsanalyse
waaruit we een aantal lessen trekken over de besturings- en procesaspecten van de archi-
tectuurfunctie. Deze lessen zijn: formele besturing en informele samenwerkingsprocessen
gaan hand in hand, de architectuurcyclus moet intact zijn, architectuurbesluiten en de
beoordeling van architectuurconformiteit moeten transparant en consistent zijn, en het
besluitvormingsorgaan moet een brede vertegenwoordiging van alle belanghebbenden bij
architectuur hebben.

Om te kunnen bepalen of een architectuurfunctie efficiënt opereert, hebben we een be-
oordelingsmodel nodig. In Hoofdstuk 4 presenteren we een gevalsanalyse die we hebben
uitgevoerd om een eerste versie van ons beoordelingsmodel te testen en verbeteren. Uit
deze gevalsanalyse hebben wij gevonden dat: het essentieel is om een verschil te maken
tussen architectuurbewustzijn (niveau van denken) en architectuurvolwassenheid (niveau
van doen), constructief inzicht kan worden verkregen in de efficiëntie van de architectuur-
functie door de beoordelingsresultaten te visualiseren in modellen, er verschil is tussen
de architectuurafdeling (de architecten) en de belanghebbenden (de niet-architecten) in
het beoordelen van hun efficiëntie, de tevredenheid van de belanghebbenden met de re-
sultaten van architectuur essentieel is om effectief te kunnen zijn met architectuur, en
het afstemmen van bedrijfs- en IT-architecturen niet altijd een doel hoeft te zijn. Op
basis van deze bevindingen hebben we een definitief beoordelingsmodel gemaakt, dat
bestaat uit twee delen. Het deel dat zich richt op de gehele architectuurfunctie kijkt
naar drie essentiële randvoorwaarden: (1) een duidelijke en geaccepteerde definitie van
de architectuurfunctie, (2) een transparante en consistent opererende besturing van de
architectuurfunctie, en (3) proactieve samenwerking en communicatie tussen alle rollen
en organen die betrokken zijn bij de architectuurfunctie. De architectuurafdeling (de
architecten) worden beoordeeld op vijf punten: (1) management en organisatie, (2) com-
municatie en PR, (3) werkprocessen, (4) personeelsbeleid en beschikbare hulpmiddelen,
en (5) de producten die zij opleveren. Om de werking van dit definitieve beoordelings-
model te illustreren, eindigen we Hoofdstuk 4 met een tweede gevalsanalyse die laat zien
dat het model goed toepasbaar is in een specifieke situatie en dat het concrete inzichten
biedt voor verbeterpunten.

Effectief zijn met architectuur is niet eenvoudig. Één van de bevindingen is dat actieve
betrokkenheid van de belanghebbenden een zeer kritieke succesfactor is. De bereidheid
van deze belanghebbenden om mee te werken hangt voor een groot deel af van de mate
waarin zij vinden dat architectuur hen helpt hun persoonlijke doelen te bereiken. In
Sectie 5.2 van dit proefschrift presenteren we ons werk waarin we laten zien hoe be-
langhebbenden verwachten dat de architectuurfunctie bijdraagt aan het behalen van hun
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persoonlijke doelen. Dit hebben we op basis van 16 interviews voor vier verschillende
soorten functionarissen in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat belanghebbenden niet tevre-
den zijn met de architectuurfunctie als deze niet direct of indirect bijdraagt aan de orga-
nisatorische doelen: het realiseren van strategische doelen, het op elkaar afstemmen van
verschillende bedrijfsonderdelen en hun IT, het monitoren van organisatieveranderingen,
en het garanderen van de operationele continüıteit van de organisatie.

Daarnaast is het van belang dat de architectuurfunctie ook bijdraagt aan het behalen
van de strategische doelen van de organisatie. In Sectie 5.3 presenteren we een beoor-
delingsmodel om de effectiviteit van een architectuurfunctie in kaart te brengen. Dit
model beschrijft hoe de directe uitkomsten van de architectuurfunctie (hoge kwaliteit
besluitvorming en de realisatie van die besluitvorming) via het bereiken van subdoelen
kunnen bijdragen aan de twee hoogste organisatorische doelen (interne cohesie en het
mee kunnen veranderen met externe ontwikkelingen). Door middel van een gevalsana-
lyse laten we zien dat dit model goed toepasbaar is om, in een specifieke situatie, de
doelstellingen van de architectuurfunctie scherpt te krijgen en prestatie-indicatoren te
definiëren.

In Secties 5.2 en 5.3 kijken we gescheiden naar respectievelijk de tevredenheid van
de belanghebbenden en het behalen van organisatorische doelen. Daardoor weten we
niet of de persoonlijke doelen die belanghebbenden verwachten te behalen met architec-
tuur en de collectieve doelen die de organisatie verwacht te bereiken met architectuur
hetzelfde zijn. Uit een vergelijking die wij doen in Sectie 5.4 blijkt dat de individu-
ele doelen van belanghebbenden en de collectieve doelen van de organisatie goed op
elkaar aansluiten. Op basis van de gegevens van twee gevalsanalyses blijkt dat de orga-
nisatie voornamelijk gëınteresseerd is in de eindresultaten van architectuur (het behalen
van strategische doelen), terwijl de belanghebbenden het ook belangrijk vinden hoe de
architecten zich opstellen. Blijkbaar kan een effectieve architectuurfunctie, die goed bij-
draagt aan het behalen van organisatorische doelen, toch een ontevreden gevoel bij de
belanghebbenden opwekken door de manier waarop architecten opereren (bijvoorbeeld,
reactief in plaats van proactief, of louter toetsend en niet ondersteunend).

Aan de hand van een aantal gevalsanalyses hebben we laten zien dat er organisaties
zijn waarbij elementen uit de architectuurcyclus ontbreken, waardoor deze niet optimaal
functioneert. Deze organisaties willen weten of het onderhouden van een gedeeltelijk
functionerende architectuurfunctie zinvol is en tot resultaten leidt. In Hoofdstuk 6 van
dit proefschrift onderzoeken wij of dit zinvol is door 29 onafhankelijke en professionele be-
oordelaars, gespecialiseerd in het doorlichten van organisatorische processen, de vraag te
stellen: Vindt u dat architectuur bijdraagt aan het behalen van organisatorische doelen?
We hebben deze beoordelaars gevraagd twee situaties te beoordelen waar de architec-
tuurcyclus niet volledig intact was. We hebben geen statistisch verband gevonden tussen
hun oordeel van de prestaties van de architectuurfunctie en hun mening over de mate
waarin de architectuurfunctie bijdroeg aan het behalen van organisatorische doelen. Op
basis van het werk in Hoofdstuk 6 vermoeden we dat beoordelaars vinden dat in het alge-
meen (en wanneer correct ingericht) de architectuurfunctie bijdraagt aan het behalen van
organisatorische doelen, maar als de architectuurcyclus niet intact is, de architectuur-
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functie niet bijdraagt. Dit moet echter worden gevalideerd in toekomstig onderzoek. Wel
hebben we aangetoond dat, in hun oordeel over de prestaties van de architectuurfunctie,
beoordelaars het maken van slechte architectuurbeslissingen zwaarder beoordelen dan
een foutieve implementatie van goede architectuurbeslissingen.
Met dit proefschrift hoop ik een bijdrage te leveren aan het volwassenheidsproces van

architectuur. De inzichten die dit proefschrift biedt, geven organisaties concrete handvat-
ten voor beoordeling en verbetering van hun architectuurfunctie. Op basis van de lessen
die ik heb getrokken uit dit onderzoek, wil ik een aantal adviezen meegeven: zorg ervoor
dat architecten mede verantwoordelijk zijn voor de implementatie van de architectuur,
laat architecten zich pro-actief en ondersteunend opstellen richting de belanghebben-
den, zorg ervoor dat alle belanghebbenden bewust zijn van hun verantwoordelijkheden
met betrekking tot architectuur, laat het hoger management het eigenaarschap van de
architectuur op zich nemen, en richt een volledige architectuurcyclus in.
Hoewel dit proefschrift bijdraagt aan het volwassenwordingproces van EA, zijn we er

nog lang niet. Er is nog veel werk te verrichten. Dit proefschrift biedt een startpunt voor
het volgende vervolgonderzoek. Ten eerste, het empirisch valideren van het beoordelings-
model voor architectuurefficiëntie uit Hoofdstuk 4. Daarnaast is het ontwikkelen van een
standaard tevredenheidsvragenlijst voor belanghebbenden en het empirisch valideren van
het exploratieve model uit Sectie 5.2 potentieel vervolgonderzoek, evenals het kwalitatief
en empirisch valideren van het beoordelingsmodel voor effectiviteit van de architectuur-
functie uit Sectie 5.3. Tenslotte, kan het valideren van de hypothese uit Hoofdstuk 6 –
wanneer de architectuurcyclus volledig is ingericht draagt de architectuurfunctie bij aan
het behalen van organisatorische doelen, maar wanneer de cyclus onvolledig is niet – lei-
den tot inzichten die essentieel zijn voor het tot volwassenheid brengen van het vakgebied
Enterprise Architectuur.
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