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Agenda
Voor de koffiepauze
§ Introductie (Wilbert Enserink)
§ Interview met Ab Veerbeek en Jan Roggeveen (Roggeveen & Piso Architecten)
§ Presentatie: professionalisering besturing complexe ICT-projecten (Rutger Gooszen)
Na de koffiepauze
§ Discussie en vervolg
Afsluitende borrel
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De onafhankelijke
informatievoorzienings
architect
Een oproep voor verbeterde grip op complexe ICT projecten
Naar analogie met de bouw
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1. De aanleiding
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2 De essentie van onze boodschap:
Een oplossing van binnenuit
Een structurele en fundamentele verbetering aanbrengen in de ICT-projectstructuur,
gebaseerd op deskundigheid, onafhankelijkheid en transparantie!
Verbetering bestaat uit 3 pijlers:
1. Invoering van een onafhankelijke informatievoorzieningsarchitect:
2. Ondersteuning door een onafhankelijk specialistenteam:
3. Complexiteit inzichtelijk maken door visualisaties.
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3 Wat is daarvoor nodig?
A. Onafhankelijkheid > onafhankelijke positie in de besturing, rol naar opdrachtgever en –nemer,
autoriteit
B. Deskundigheid > Samenhang in opleiding, ervaring, onderhouden kennis en specialistenteam
C. Transparantie en vertrouwen > register, beroepscode, certificering, “hier bouwt men o.l.v. …..” en
visualisaties

Dit realiseren is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van opdrachtgevers, beroepsgroep en
universiteiten
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A. Een besturingsmodel met een onafhankelijke rol
Opdrachtgever

visualisaties

Uitvoerder

antwoorden en controle

Onafhankelijke architect

Specialisten team, bijvoorbeeld

[ Klant Naam ] - Titel van pres

•
•
•
•

softwarepakketten en -ontwikkeling
beveiliging
infrastructuur
onderhoud en beheer

8

B. Deskundigheid: Opleiding, kennis en vaardigheden
§ deskundigheid op gehele vakgebied en alle niveaus van informatievoorziening en ICT;
§ universitaire opleiding met vastgestelde opleidingseisen;
§ eisen voor bijscholing, professionalisering en praktijkervaring.
§ kennis van marktontwikkelingen en stand van de techniek.
§ procesvaardigheid in het gehele traject op strategisch, tactisch en operationeel niveau;
§ goede communicatie vaardigheden
§ ervaring met veranderkundige aspecten van grote ICT projecten;
§ ervaring met programma assurance en reviews van grote ICT projecten;
§ ervaring met ICT exploitatiemodellen, beheer en kosten calculaties;
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C. Transparantie en vertrouwen: Wetgeving
De wet op de Architectentitel (bestaande wetgeving) stelt eisen aan:
§ Architectenregister;
§ Beroepskwalificaties;
§ Beroepservaringsperiode;
§ Titelbescherming;
§ Bij- en nascholing; informatievoorziening.
'De architect is gehouden de

§ > Uitbreiden voor de IV architect
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opdrachtgever onafhankelijk en
deskundig in een
vertrouwenspositie als adviseur
terzijde te staan. De architect
behartigt de belangen van de
opdrachtgever naar beste weten
en kunnen, in het besef niet
alleen verantwoordelijk te zijn
jegens de opdrachtgever, maar
ook tegenover de samenleving,
de omgeving en de collega’s. '
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C. Transparantie en vertrouwen: Gedragscode
Een gedragscode heeft als voordeel dat onafhankelijke informatievoorzieningsarchitecten (en hun
producten) niet zelf weer onafhankelijk getoetst hoeven te worden.
De gedragscode zou moeten regelen:
§ Eisen aan beroepsgroep;
§ Eisen voor toelating tot beroepsgroep;
§ Eisen aan tucht en tuchtproces;
§ Uitwerking van zaken die in het architectenregister staan;
§ Uitwerking van onafhankelijkheid informatievoorzieningsarchitect;
§ Uitwerking van eisen aan een kwalitatief goede opleiding;
§ Uitwerking van een (controleerbaar) proces waaruit blijkt dat kennis wordt bijgehouden.
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C. Transparantie: visualisaties bij complexe systemen
§ Met artist impressions, illustraties en modellen inzichtelijk maken van
§ doelstelling en opzet ICT-project;
§ werking systeem;
§ oordeelsvorming en besluitvorming;
§ toekomstige situatie.
§ Te gebruiken als
§ Ontwerp instrument
§ Communicatie instrument
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Koffie….
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Manifest
Naar een structurele verbetering van de aanpak van informatievoorzieningsprojecten.
Een goede informatievoorziening laat je slagen door kwaliteit van binnenuit.
Een vernieuwende aanpak voor ICT-projecten.
Waarom dit manifest
§ De digitalisering in de samenleving voltrekt zich in een snel tempo.
§ ICT-projecten falen en informatievoorziening vertoont tekortkomingen.
§ Controlemechanismen werken van buitenaf en verbeteren kwaliteit niet van binnen uit.
§ De bestaande besturing en kwaliteit binnen projecten schiet tekort.
Wat is nodig
1. Een besturingsmodel om opdrachtgevers bij de uitvoering van projecten met informatievoorzieningen op een professionele wijze te
ondersteunen.
2. Een erkende onafhankelijke informatievoorzieningsarchitect die deskundig en vaardig is op het gehele gebied van informatica, in
relatie met business en management.
3. Een informatievoorzieningsarchitect die optreedt als ontwerper en als toezichthouder.
4. Een uitgewerkt competentieprofiel en curriculum dat leidt tot de informatievoorzieningsarchitect van de toekomst.
5. Een samenstel van eisen voor een universitaire masteropleiding en positionering van die masteropleiding binnen de universiteiten
inclusief bevordering van het lerend vermogen en voortdurende kwalitatieve ontwikkeling (wetenschap bevorderen).
6. Een wettelijke basis voor de bescherming van de titel van onafhankelijk informatievoorzieningsarchitect en een hieraan gekoppeld
register.
7. Een beroepsgroep die eisen stelt aan voortdurende professionalisering, beroepservaring, bijscholing en die een gedragscode opstelt
en handhaaft.
8. Een netwerk van erkende specialisten die de onafhankelijke informatievoorzieningsarchitect ondersteunen in zijn rol.
9. Een portfolio van visualisaties waarmee het ontwerp en alle details van het project goed zichtbaar zijn voor alle betrokkenen.
10. Een samenwerkingsverband van overheid, bedrijfsleven en universiteiten om deze vernieuwing in te voeren.
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