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Nederlandse samenvatting

Een van de vaak genoemde toepassingen van enterprise architectuur (EA) is on-
dersteuning van besluitvorming: EA als management instrument. EA wordt
daarbij beschouwd als een functie die het senior management in staat stelt om be-
langrijke beslissingen te nemen over het ontwerp van de toekomstige organisatie.
Er is echter weinig bekend in hoeverre EA daadwerkelijk bijdraagt aan beslissin-
gen. In dit proefschrift laten we zien we in hoeverre EA een nuttig instrument
is om IT-besluitvorming te ondersteunen en op welke manier deze ondersteuning
het beste kan plaatsvinden. Daarom hebben we onderzoek gedaan naar de re-
laties tussen verschillende aspecten van de EA-functie en verschillende aspecten
van de IT-beslissing. Daarbij zijn verschillende onderzoeksmethoden gebruikt
zoals systematische literatuurstudie, casestudy, enquête, experiment, focusgroep
en statistische analyse.

De resultaten van dit proefschrift tonen aan dat de betrokkenheid van de EA-
functie bij IT-beslissingen, en in het bijzonder bij IT-investeringsbeslissingen, nog
steeds laag is. Daarnaast heeft de volwassenheid van de EA-functie een zwakke
positieve relatie met de kwaliteit van de resultaten van IT-investeringsbeslissingen,
waarbij de kwaliteit van IT-investeringsbeslissingen deze relatie grotendeels ver-
klaart.

De vraag is dus: doet EA er toe? Ja, maar het hangt af van de manier waarop
EA wordt uitgevoerd.

De drie organisaties die deelnamen aan een meervoudige casestudy waren
tevreden over de bijdrage van de EA-functie aan de beslissingsondersteuning bij
het oplossen van specifieke problemen. Deze bijdrage varieerde echter aanzien-
lijk van geval tot geval. De verschillen in bijdrage zijn te verklaren door de
verschillen in de besluitvormingscontext van elk van de problemen en organ-
isaties. De besluitvormingscontext heeft blijkbaar een grote invloed op de rol
van de enterprise architect. Deze bevinding werd bevestigd door het bestud-
eren van twee specifieke elementen van de besluitvormingscontext, namelijk het
soort verband tussen beslissingen en de adoptie van agile softwareontwikkeling.
We hebben drie soorten verbanden gëıdentificeerd die van toepassing zijn op
IT-beslissingen die in de praktijk worden genomen en vastgesteld dat elke soort
een andere rol en bijdrage van EA vereist. Sequentiële verbanden vereisen een
ontwerp op hoog niveau, precursieve verbanden anticipatievermogen en laterale
verbanden dat de architect de advocaat van de duivel speelt. De adoptie van
agile softwareontwikkeling verandert de besluitvormingscontext voor architecten.
Besluitvorming wordt meer een groepsproces waarbij architecten en stakeholders
met elkaar moeten samenwerken om beslissingen te nemen. Architecten worden
daarbij uitgedaagd om teamspelers te worden, om ontwerpbeslissingen pas te ne-
men wanneer dat echt nodig is, en tot slot om ontwerpbeslissingen effectiever te
documenteren, te communiceren en te delen. We concluderen dat hoe beter de
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Samenvatting

enterprise architect de besluitvormingscontext begrijpt, des te groter zijn of haar
impact op IT-beslissingen.

Een vergelijking tussen organisaties met de beste resultaten van hun IT-
investeringen (best presterende organisaties) en organisaties met de slechtste re-
sultaten van hun IT-investeringen (slechtst presterende organisaties) laat zien
dat de best presterende organisaties over de hele linie een meer volwassen EA-
functie hebben. Bovendien gebruiken de best presterende organisaties meer
diagnostische en actiegerichte EA-artefacten bij de voorbereiding van hun IT-
investeringsbeslissingen. Als een waarschijnlijk gevolg hiervan, biedt EA de best
presterende organisaties meer strategische inzichten bij de voorbereiding van hun
IT-investeringsbeslissingen, zoals of de IT-investering past in de bedrijfsstrategie
en wat de relaties zijn met vroegere en toekomstige investeringen. Bij een juiste
toepassing kan EA dus bijdragen aan betere IT-beslissingen.

Om ons onderzoek uit te breiden met een praktische tool hebben we een
checklist ontwikkeld die door enterprise architecten kan worden gebruikt ter on-
dersteuning van IT-investeringsbeslissingen, en meer specifiek de business case.
De toegevoegde waarde van de checklist werd geëvalueerd aan de hand van een
experiment. De resultaten van het experiment tonen aan dat het gebruik van
een checklist als zodanig niet het verschil maakt. Dit bevestigt de conclusie dat
de enterprise architect zelf de belangrijkste succesfactor is in het gebruik van
enterprise architectuur als managementinstrument.

Ons onderzoek levert relevante inzichten op voor zowel wetenschappers als
praktijkmensen. De belangrijkste wetenschappelijke bijdrage is het inzicht dat
EA nog steeds een kunst is. Het succes van EA in IT-besluitvorming hangt in
grote mate af van de vaardigheden en competenties van de enterprise architect.
Enterprise architecten leren uit ons onderzoek dat hun succes afhangt van in
hoeverre ze de IT-besluitvormingscontext begrijpen en in hoeverre ze in staat
zijn daar effectief mee om te gaan.

Gezien het toenemende gebruik van technologie, de daarmee gepaard gaande
hoge investeringen en de toenemende complexiteit is het van belang voor organ-
isaties om de juiste investeringen te doen en de risico’s van deze investeringen te
mitigeren. De EA-functie kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Het is
echter een jonge discipline. Met dit onderzoek hopen we ertoe bij te dragen dat
EA kan uitgroeien tot een volwaardig en effectief managementinstrument.
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