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 Ontvlechting van  
    ICT vereist  
nieuwe samenwerking

Behoefte aan 

Architectuur 

Lifecycle 

Management

Binnen de ICT is sprake van verzuiling van zowel de systemen 

als het voortbrengingsproces. Dit komt doordat de ICT in korte 

tijd onstuimig gegroeid is. Om ontzuiling in systemen goed te 

kunnen vormgeven is het noodzakelijk ook over een ontzuild 

voortbrengingsproces te beschikken en is nieuwe samenwerking 

in de keten nodig.

Harrie Bastiaansen en Martin van den Berg

ICT speelt een niet meer weg te denken rol 
in onze samenleving. Het vakgebied van ICT 
is echter relatief nieuw. In combinatie met de 
onstuimige groei van ICT-toepassingen heeft dit 
geleid tot implementaties die kunnen worden 
getypeerd als verzuild. Deze verzuiling geldt voor 
twee dimensies: de systemen en het voortbren-
gingsproces. Het besef dat ontzuiling van beide 
dimensies nodig is, dringt steeds meer door. Aan 
de systeemkant wordt dan gesproken over ont-
vlechting en zien we als oplossing meerlagenar-
chitecturen ontstaan. Aan de kant van het voort-
brengingsproces wordt gesproken over keten- of 
lifecyclemanagement en zien we concepten als 
Product Lifecycle Management en Application 
Lifecycle Management.
Wij vragen hier aandacht voor de relatie en de 
afhankelijkheid tussen de beide dimensies van 
ontzuiling. Om ontzuiling in systemen goed te 
kunnen vormgeven is het noodzakelijk ook over 
een ontzuild voortbrengingsproces te beschik-
ken. De ontzuiling van beide dimensies dient 
in samenhang plaats te vinden: ontzuiling van 
systemen noodzaakt tot nieuwe samenwerking in 
de keten.

Verzuiling in systemen
Traditionele ICT-systemen worden gekenmerkt 
door een sterke verwevenheid in de implementa-
tie van (operationele) data, processen en bedrijfs-
voeringinformatie. Dit is vaak gekoppeld aan een 
ICT-kolom per geproduceerd product of geleverde 
dienst. Voor veel organisaties is deze situatie 
ongewenst omdat die heeft geleid tot enerzijds 
meerdere systemen die vergelijkbare functies 
implementeren (grote kosten door systeemdupli-
caties), en anderzijds een veelheid aan onderlinge 
verbindingen tussen de systemen bij toenemende 
behoefte aan samenwerking tussen de silo’s 
(inflexibiliteit door de wel bekende IT-spaghetti).
Ontzuilde systemen daarentegen worden geka-
rakteriseerd door een meerlagenarchitectuur 
met een expliciete scheiding tussen lagen voor 
bijvoorbeeld opslag van operationele data, basis-
IT-functies, processen, beslissingslogica en 
bedrijfsvoeringinformatie. Binnen elke laag wordt 
daarbij gestreefd naar een set van herbruikbare 
modules. Dit resulteert in een ecosysteem van 
(herbruikbare) modules binnen verschillende 
architectuurlagen. Ter illustratie een voorbeeld uit 
de verzekeringswereld: in een ontzuild systeem 
is een schadesysteem geen silo (meer), maar een 
samengesteld systeem dat gebruikmaakt van de 
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modules binnen de diverse architectuurlagen. 
Als de organisatie daarbij ook nog haar kanaal- of 
distributiekant ontkoppelt van de productsyste-
men, ontstaan samengestelde systemen die niet 
meer specifiek gericht zijn op de afhandeling van 
klantinteracties via een bepaald kanaal. Ze maken 
gebruik van meer herbruikbare modules om data 
uit op te halen, beslisregels te hergebruiken, 
processen samen te stellen en bovendien om 
productinformatie op te halen. Productgerichte 
silosystemen zijn afgebroken tot administraties 
waarin productinformatie wordt vastgelegd, zoals 
weergegeven in figuur 1. De figuur geeft zowel de 
lagenstructuur weer als voorbeelden van herbruik-
bare modules binnen elke laag.
Het zal duidelijk zijn dat de meerlagenarchitec-
tuur een nieuwe ‘structuur’ van ICT-systemen 

inhoudt. Van belang bij het ontwerpen van derge-
lijke nieuwe structuren is dat goed vooraf wordt 
nagedacht over de benodigde functionaliteit van 
de lagen, de modules binnen de lagen en de inter-
faces daartussen. In het definiëren en implemen-
teren van de (functionaliteit en de interfacing van 
de) modules ligt de noodzaak voor samenwerking 
in het voortbrengingsproces.

Verzuiling in het ICT-
voortbrengingsproces
Het ICT-voortbrengingsproces bestaat uit een 
keten van disciplines: het analyseren, architectu-
reren, ontwerpen, bouwen, testen en beheren van 
toepassingen. Elk van deze vakdisciplines heeft 
zich door de tijd heen individueel ontwikkeld en 
verbeterd. Zo zijn in de loop der tijd best practi-

Samenvatting

Om ICT-systemen te ontzuilen en een meerlagenarchitectuur te creëren moet 

vooraf goed worden nagedacht over de benodigde functionaliteit van de lagen, de 

modules daarin en de interfaces ertussen. Hiervoor is samenwerking nodig met het 

voortbrengingsproces. Om het voortbrengingsproces van de architectuur over de 

individuele disciplines af te stemmen is Architectuur Lifecycle Management nodig.
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Figuur 1. Naar ontzuilde systemen bestaande uit lagen en herbruikbare modules
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ces en methoden beschikbaar gekomen en zijn er 
mogelijkheden tot certificering ontstaan. De inte-
graliteit over de totale ICT-voortbrengingsketen is 
daarbij echter onvoldoende geborgd. Sterker nog, 
de ICT-voortbrengingsketen is verzuild. Elke disci-
pline streeft naar optimalisatie, maar het totaal is 
suboptimaal. Dit is geïllustreerd in figuur 2.

Elke discipline heeft haar eigen methoden, tech-
nieken en talen. Uiteindelijk leidt dat tot veel 
modellen en beschrijvingen die worden opgeslagen 
in eigen databases of binnen eigen omgevingen die 
alleen toegankelijk zijn voor de eigen discipline. 
Natuurlijk wordt er informatie overgedragen tus-
sen de disciplines, maar dat gebeurt veelal in de 
vorm van dikke documenten: businessanalyserap-
porten, project-start-architecturen, functioneel 
ontwerpen, technisch ontwerpen, testspecificaties 
et cetera. 
Bij het specificeren van ICT-systemen wordt veel 
gemodelleerd. Het ontwikkelen van een systeem 
vereist nu eenmaal een modelmatig inzicht in 
het bedrijfsgebied dat behoefte heeft aan deze 
toepassing. Er worden dan ook allerlei modellen 
en diagrammen gemaakt: bedrijfsfunctiemodel-
len, bedrijfsobjectmodellen, gegevensmodellen, 
procesmodellen, use-casediagrammen, klassen-
diagrammen, interactiemodellen, componenten-
diagrammen et cetera. Het probleem is dat elke 
vakdiscipline haar eigen set van modellen heeft en 
beperkt gebruikmaakt van de modellen die door 

een andere discipline al eerder zijn gemaakt. Dit 
probleem wordt mede veroorzaakt door het feit dat 
elke discipline haar eigen notatiewijzen en tool-
sets gebruikt om modellen te maken. Dit leidt tot 
een zeer inefficiënt, dus duur en tijdrovend ICT-
voortbrengingsproces. Maar dat niet alleen. Het 
proces zelf is gevoelig voor fouten door het gebruik 
van verschillende methodieken, modellen en 
talen. Hierdoor wordt een groot risico gelopen dat 
het eindresultaat (het systeem of een component) 
niet aan de oorspronkelijke eisen voldoet. Deze 
situatie zien we nog steeds in tal van organisaties. 
Gechargeerd kan het ICT-voortbrengingsproces 
worden vergeleken met het bouwen van de toren 
van Babel. Die kwam nooit af omdat de mensen 
elkaar niet begrepen, zie figuur 3. 

Langzamerhand begint ook op dit gebied het besef 
te ontstaan dat de volledige keten, het totale ICT-
voortbrengingsproces, integraal beschouwd moet 
worden. Dit vergt een nieuwe aanpak (‘cultuur’) 
om het voortbrengingsproces van de architectuur 
over de individuele disciplines af te stemmen. We 
vangen dit hier onder de term ‘Architectuur Life-
cycle Management’. 
Er bestaat nog geen integrale methodiek of oplos-
sing voor Architectuur Lifecycle Management 
waarbij de diverse modules van de verschillende 
lagen in de meerlagenarchitectuur in samenhang 
over de volledige levenscyclus kunnen worden 
gemanaged. Wel zien we dat er op relevante 
deelgebieden stappen worden gezet. Verschil-
lende onderdelen zijn er al. Concepten als Product 
Lifecycle Management, Application Lifecycle 
Management, agile development en informatiemo-
dellering sluiten daarbij aan en dienen onderdeel 
van de cultuur te worden. Maar zover zijn we nog 
niet.
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Figuur 2. Verzuiling in het ICT-voortbrengingsproces
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In de huidige situatie wordt binnen organisaties 
vaak getracht een meerlagensysteem te realise-
ren in een traditionele cultuur van onvoldoende 
samenwerkende disciplines in het voortbrengings-
proces. In onze optiek is daarbij dan sprake van 
nieuwe structuren met oude culturen, zoals figuur 
4 aangeeft. Wij zijn van mening dat het realiseren 
van meerlagensystemen dan een groot gevaar van 
mislukken heeft. Mensen in de organisatie zijn 
immers niet gewend met elkaar samen te werken 
en (heel extreem gesteld) begrijpen elkaar nauwe-
lijks. Dat kan ertoe leiden dat de oplevering van 
de verschillende componenten van een meerla-
gensysteem lang op zich laat wachten en, wat nog 
erger is, dat het eindresultaat onbetrouwbaar is. 
In een gedistribueerde omgeving, waarin verschil-
lende componenten met elkaar moeten samenwer-
ken, kan dat funest zijn. Het gevolg kan zijn dat 
opdrachtgevers de leveranciers van componenten 
niet meer vertrouwen en weer overgaan tot het 
zelf bouwen van een systeem: de situatie die heeft 
geleid tot de vele silosystemen waar we juist vanaf 
willen.
Wat als we ICT-disciplines beter met elkaar willen 
laten werken in een omgeving met silosystemen? 
Dit gaat prima. Door de betere samenwerking 
worden systemen goedkoper en beter beheerbaar 
en kunnen aanpassingen sneller en beter worden 
gerealiseerd. Dit schept de randvoorwaarden om, 
wanneer nodig, de stap te maken naar een meerla-
genarchitectuur. De vraag is nu hoe we dit kunnen 
realiseren.

Relatie tussen verzuiling in 
systemen en voortbrengingsproces
De grote vraag is wat de relatie is tussen het 
ontzuilen van systemen en het ontzuilen van het 
voortbrengingsproces. Als we silosystemen wil-
len vervangen door een meerlagensysteem, heeft 
het grote voordelen als de verschillende ICT-
disciplines uit het voortbrengingsproces met elkaar 
samenwerken. Een situatie zoals in figuur 1 geeft 
het eigenlijk al aan. In een meerlagenarchitec-
tuur zijn het modules uit de verschillende lagen 
die samen met elkaar een systeem vormen op het 
moment dat er bijvoorbeeld een verzoek van een 
klant wordt afgehandeld. Elk van deze modules 
heeft een levenscyclus die efficiënt gemanaged 
moet worden. Dit managen is van nog groter 
belang als we beseffen dat een bepaalde module in 
meerdere systemen gebruikt wordt. In een SOA-
architectuur is dat juist het streven.
In figuur 4 zijn beide dimensies van ontzuiling 
uitgezet. Het mag duidelijk zijn dat het voor 
veel organisaties optimaal is om in het kwadrant 
rechtsboven, ‘competitief voordeel’, 
te belanden. In de huidige situatie 
bevinden ze zich echter veelal in 
het kwadrant linksonder, ‘verstard’. 
Daarom is de vraag wat de route is 
om van linksonder naar rechtsbo-
ven te evolueren.

Figuur 3. Toren van Babel door  
Pieter Breughel de Oudere
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Figuur 4. Samenhang verzuiling systemen en ICT-voortbrengingsproces
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Het bovenstaande roept een drietal discussiepun-
ten op:

Wat zijn de ervaringen met betrekking tot het •	
implementeren van een meerlagenarchitectuur in 
een verzuild voortbrengingsproces? Leidt dit inder-
daad tot grotere risico’s zoals lange doorlooptijd 
van projecten, resultaten die onbetrouwbaar zijn 
en minder beheerbare en onderhoudbare syste-
men? Wat zijn uw ervaringen?

In welke mate dragen concepten als Product •	
Lifecycle Management, Application Lifecycle 
Management, agile development en informatiemo-
dellering bij aan het optimaliseren van het ICT-
voortbrengingsproces voor een meerlagenarchitec-
tuur? Wat zijn uw ervaringen? Wat werkt goed en 
wat werkt minder goed? Wat ontbreekt er nog?

Hoe zou Architectuur Lifecycle Management •	
vormgegeven kunnen worden? Moet dit worden 
overgelaten aan marktpartijen of kan dat beter 

belegd worden bij standaardisatiefora 
zoals Open Group en OMG? Welke 
bedrijven, organisaties en fora zijn al 
actief op dit vlak?

Dit artikel dient als startpunt voor een discussie 
over dit onderwerp. U wordt dan ook van harte 
uitgenodigd te reageren op de discussiepunten 
in dit artikel. Stuur uw reactie naar maandblad-
informatie@sdu.nl.

Discussiepunten
Voor het ontzuilen van systemen zou het volgens 
ons optimaal zijn om eerst het ICT-voortbrengings-
proces te optimaliseren. Dit voorkomt het gevaar 
dat een organisatie weer terugvalt in een verzuilde 
systeemarchitectuur (zie figuur 5). Echter, in 
de praktijk zien we dat het denken in de nieuwe 
structuur van de meerlagenarchitecturen al verder 
gevorderd is dan het werken in een cultuur waarin 
het voortbrengingsproces van de architectuur 
ontzuild is: een schijnbare tegenstrijdigheid! Wat 
er volgens ons daarom moet gebeuren is dat het 
concept van Architectuur Lifecycle Management 
verder wordt uitgewerkt, bij voorkeur ondersteund 
door standaarden. Hierbij dient te worden uitge-
gaan van een meerlagenarchitectuur waarin de 
levenscyclus van de modules in samenhang wordt 
gemanaged.
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verstard voorbereid

ICT-voortbrenging

Figuur 5. Door ontzuiling naar competitief voordeel
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