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BESTE LEZER
Voor je ligt de tweede nieuwsbrief van ons initiatief om te komen tot een onafhankelijke
architect in de digitale wereld en een nieuw besturingsmodel voor complexe projecten met
ICT. In de eerdere nieuwsbrief hebben we gemeld dat er met veel mensen over het initiatief
is gesproken zowel uit het bedrijfsleven en de overheid als uit de universitaire wereld en dat
daar positief op gereageerd is.
Op basis van de reacties, suggesties en adviezen hebben we de afgelopen periode diverse
vervolgstappen gezet. Met deze nieuwsbrief willen we je graag daarvan op de hoogte stellen:
1. Waar gaat het ook al weer om?
2. Totstandkoming Manifest ‘Meer grip op digitalisering’
3. Betrokkenheid universiteiten
4. Samenwerking met Beroepsorganisatie
5. Bijdrage aan het Landelijk Architectuur Congres november 2017
1. WAAR GAAT HET OOK ALWEER OM?
Het initiatief draait om een onafhankelijke architect en een nieuw besturingsmodel voor
complexe projecten met ICT. Een hoogopgeleide en wettelijk erkende architect die deskundig
en vaardig is op de gebieden van en de verwevenheid tussen informatica,
organisatiedoelstellingen, bedrijfsvoering en management. De onafhankelijkheid van de
architect houdt in dat hij kan werken vanuit een objectieve en zelfstandige visie- en
oordeelsvorming. In het nieuwe besturingsmodel zal de architect onafhankelijk
gepositioneerd worden, vergelijkbaar met de architect in de bouwwereld, om opdrachtgevers
bij de uitvoering van projecten met informatievoorzieningen optimaal op een professionele
wijze te ondersteunen. De positionering moet elke schijn van partijdigheid en
belangenverstrengeling voorkomen. De architect behartigt de belangen van de
opdrachtgever naar beste weten en kunnen en is niet alleen verantwoordelijk jegens de
opdrachtgever, maar ook ten opzichte van de samenleving, de omgeving en de collega’s.
2. TOTSTANDKOMING MANIFEST ‘MEER GRIP OP DIGITALISERING’
Op 17 januari jl. hebben we een startbijeenkomst gehouden om het initiatief met een groep
belanghebbenden en geïnteresseerden te bespreken (w.o. bestuurders, managers,
architecten, beroepsgroep, onderwijs). Op de bijeenkomst waren ook twee bouwarchitecten
die hun ervaringen vanuit de bouwwereld met de groep hebben gedeeld. Dat leverde
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interessante inspiratie op voor de invoering van een onafhankelijke architect in de digitale
wereld. Aan het eind van de bijeenkomst is een concept manifest ter sprake gebracht. Op
basis van allerlei suggesties en opmerkingen hebben we het manifest aangepast. Inmiddels
ligt er een manifest, waarmee we naar buiten gaan treden. Het manifest hebben we als titel
gegeven ‘Meer grip op digitalisering’. We plaatsen binnenkort het manifest op een website
om bekendheid te geven aan het initiatief en kunnen zodoende daarvoor ook de nodige
steun verzamelen. Het manifest is als bijlage bijgevoegd.
3. BETROKKENHEID UNIVERSITEITEN
Gesprekken met diverse universiteiten en de Koninklijke Nederlandse Academie van
Wetenschappen (KNAW) hebben resultaat opgeleverd. Op initiatief van prof. dr. ir. M.R.
(Maarten) van Steen, voorzitter van het IPN (ICT-onderzoek platform Nederland) en
wetenschappelijk directeur van het Centrum voor Telematica en Informatietechnologie (CTIT)
van de Universiteit Twente is een kerngroep van hoogleraren in het leven geroepen om zich
te buigen over een opleidingstraject voor de onafhankelijke architect. De kerngroep onder
voorzitterschap van prof. Van Steen is samengesteld uit de volgende hoogleraren: Marijn
Janssen (TUD), Hajo Reijers (VU), Bart Nieuwenhuis (UT), Eric van Heck (EUR), Jos van
Hillegersberg (UT). De kerngroep is reeds twee keer bijeen geweest en is op basis van een
opdrachtformulering aan de slag.
4. SAMENWERKING MET BEROEPSORGANISATIE
Om allerlei waarborgen voor de architect te verkrijgen en in aanmerking te komen voor een
wettelijk erkende titel van architect is een beroepsorganisatie nodig die de belangen van
architecten kan behartigen. In dat kader worden met succes gesprekken gevoerd met de
Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals (KNVI). Beide organisaties
zijn van plan om te gaan samenwerken en daarbij eisen en voorwaarden op te stellen die aan
zo’n architect en titel zouden moeten worden gesteld. Daartoe zijn ze bezig om de basis van
de samenwerking vast te leggen in een intentieverklaring.
5. BIJDRAGE AAN HET LANDELIJK ARCHITECTUUR CONGRES NOVEMBER 2017
Samen met enkele leden van de KNVI bereiden we een presentatie voor die we gaan geven
op het Landelijk Architectuur Congres op vrijdag 17 november a.s. Diverse sprekers gaan in
op bovenbeschreven ontwikkelingen en we lichten onze plannen toe. Tevens gebruiken we
dit moment om met de aanwezigen in gesprek te gaan over de concrete vervolgstappen.
Tot zover de belangrijkste ontwikkelingen. Mocht je meer informatie van ons willen, stuur
ons een email of bel ons op 06-20331428.
Met hartelijke groeten van het programmateam,
Wilbert Enserink
Rutger Gooszen
Jan Moelker
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