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Overzicht

● Inhoudelijk: architectuurmodel, detailuitwerkingen, 
bevindingen, aanbevelingen
○ 4 AR leden in WG, andere organisaties via vertegenwoordiger
○ 3 reviewrondes waarvan AR bij 2 rondes betrokken was

● Proces: samenstelling, afstemming, inventarisatie, 
oplevering
○ Lessons learned voor volgende WG’s

● Aanbevelingen: geoemd in rapport
○ Vertalen naar voorstel voor adviezen AR zelf en voor AR aan SR



Proces

1. Samenstellen WG
a. Publiek + privaat, technisch + business + executive
b. Stakeholder analyse: uitgebreid, transparant

2. Bepalen scope
a. Aanloopfase - belangrijk voor het organiseren van de achterban
b. Duurt lang, hou hier rekening mee

3. Opstellen rapport
a. Tegengestelde belangen in WG
b. Rekening mee houden bij het beschrijven van de uiteindelijke 

tekst!



Aanbevelingen rapport: 1/5

1. Gebruik het architectuurmodel als hulpmiddel voor 
visievorming* over de gewenste situatie.

⇒ Voorstel advies aan AR: 
● Neem het model + uitwerkingen op in ROSA om dit te 

bestendigen
● Adopteer eigenaarschap van model voor onderhoud en 

doorontwikkeling

*: Visievorming met name relevant t.a.v. de standaarden, denk hierbij aan UWLR 
doorontwikkeling en/of IMS standaarden.



Aanbevelingen rapport: 2/5

2. Pas het architectuurmodel in verschillende situaties toe en 
toon hiermee ook de meerwaarde aan.

⇒ Voorstel advies aan AR: Geen advies maar oproep: 
• Pas het model toe in je eigen organisatie
• Gebruik ervaringen om het model te verbeteren 

(onderhoud v/h model!)



Aanbevelingen rapport: 3-4/5

3. Laat wensen en knelpunten inventariseren op de juiste plek.
4. Beleg het oppakken van gesignaleerde knelpunten op de juiste plek.

⇒ Voorstel advies aan AR: 
● Neem initiatief voor architectuuronderzoek naar passendheid van 

relevante (internationale) standaarden 
○ Inventariseer requirements en kwaliteitseisen
○ Analyseer beschikbare standaarden
○ Formuleer aanbevelingen voor onderzochte gebruiksscenario’s



Aanbevelingen rapport: 5/5

5. Gebruik de architectuurkaarten uit de IST-inventarisatie als 
levende basis voor verdere toepassing. 

⇒ Voorstel advies aan AR: Als 2, geen advies maar oproep:
• Gebruik het model en de uitwerkingen voor eigen 

toepassingen
• Help mee aan aanscherpen modellen en inzichten 

(onderhoud / doorontwikkeling model)



Voorstel advies aan SR

Samenvatting
1. Accepteer rapport, stem in met het resultaat en 

aanbevelingen en voer aanbevelingen uit
2. Neem model + uitwerkingen op in ROSA
3. Adopteer eigenaarschap van het model
4. Doe architectuurstudie naar relevante standaarden


