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Complexe strategische veranderingen: opstarten, richten, inrichten, innoveren en fuseren van ondernemingen en bedrijven 

Legenda

Zie het Dragon1 Reference Manual

voor een uitgebreide beschrijving

van alle werkprocessen, activiteiten, 

Dragon1 architectuurbegrippen en 

Dragon1 architectuurproducten.

Kijk op www.dragon1.com.

1. Opstarten & Initiëren

2. Implementeren

3. Ontwikkelen

4. Toepassen

5. Communiceren

6. Beheren

7. Besturen & Managen

8. Kwaliteitsbeheersing

• Nooit ontwikkelen zonder een 

opdracht.

• Altijd een mandaat in de opdracht 

zetten.

• Altijd eerst beschrijven en daarna 

pas visualiseren.

• Zoveel mogelijk niet in projecten 

ontwikkelen maar in de lijn.

• Nooit het ontwikkelen en 

toepassen van architectuur in een 

project tegelijk uitvoeren.

• Een architect moet zich zoveel 

mogelijk, als een 

vertegenwoordiger van de 

opdrachtgever, richten op de 

aannemer.

• Altijd eerst de werkprocessen van 

enterprise architecting informeel 

uitvoeren en daarna pas deze 

processen formaliseren door ze te 

implementeren.

• Definieer altijd een duidelijk kader 

voor architecting aangaande de 

onderneming.

• Bij het verstrekken van een 

architectuuropdracht hoort altijd 

een opdrachtkader, een bedrijfs-

kader en een ondernemingskader.

• De architect is regisseur van het 

beeldvormingsproces.

• De opdrachtgever en de architect 

zijn niet de juiste personen die de 

kwaliteit van de architectuur 

objectief kunnen vaststellen.

• Zowel naar de geproduceerde 

architectuurproducten kijken, als 

naar het proces voor de 

totstandkoming van de 

architectuurproducten en de 

competenties van architecten  

kijken.

• Architectuur niet alleen doen, maar 

zoveel mogelijk vanuit een team.

• Zorg ervoor dat er altijd eigenaren 

zijn benoemd voor de werk-

processen. 

• Spoor altijd de architectuurwerkers 

op.

Procesprincipes

• De boodschap van een visualisatie   

is altijd belangrijker dan de 

visualisatie zelf.

• Alle architectuurproducten hebben  

als enige bron het architectuur-

dossier.

• Er worden alleen goedgekeurde 

wijzigingen in behandeling 

genomen.

Architectuurproducten

• Architectuurbaseline

• Architectuurdossier

• Architectuurnotitie

• Architectuuropdracht

• Architectuurtoets

• Architectuurview

• Artist Impression

• Bestek

Architectuurbegrippen

Corporate Architectuur

Business Architectuur

Informatie Architectuur

Technische Architectuur
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• Blauwdruk 

• Boek over artifacten

• Boek over principes

• Domeinenmodel

• Dragon1 Werkprocesplan

• Dragon1 Procesrapportage

• Principesdiagram

• Uitvoeringsplan voor opdracht

• Architectuurmodel 

• Archifact

• Artifact

• Begrippenkader

• Behoefte

• Belanghebbende

• Beleving

• Domein

• Era

• Issue

• Kwaliteitsaspect 

• Model

• Principe

• Raamwerk

• Rationale

• Scenario

• View

• Viewpoint

Werkproces van Dragon1

Activiteiten in een werkproces

Aspecten van oplossingen

Overzicht van de Werkprocessen van de Visuele Enterprise Architectuur methode Dragon1
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Aspecten van ondernemingen 

Aspecten van veranderingen

Enterprise Architectuurraamwerk 

*Vereenvoudigd

Overige ondernemingsaspecten

• Behoeften
• Domeinen

• Artifacten

• Principes
• Rationalen

Complexe Strategische 
Veranderingen:

• Opstarten van bedrijven

• Innoveren
• Fuseren

• Informatie
• Faciliteiten

• Voorzieningen

• Infrastructuren
• Techniek

• Missie
• Visie

• Doelen en Doelstellingen

• Strategie
• Beleid

Reguliere activiteiten

MA 0 - Ontwikkelen en vaststellen van visie en strategie voor architecting

MA 1 - Ontwikkelen van managementjaarplan en -planning voor architecting

MA 2 - Opstarten en uitvoeren van managementoverleg

MA 3 - Opstarten van architecting services unit, architectuurcomité en -board

MA 4 - Samenstellen van architectuuruitvoeringsteams

MA 5 - Trainen en coachen van architecten en architectuurwerkers

MA 6 - Plannen van accounts (relaties, opdrachtgevers en afnemers)

MA 7 - Aanbieden en managen van architecting services

MA 8 - Rapporteren van architecting services

MA 9 - Managen en beheren van opdrachtenportefeuille

MA 10 - Uitvoeren van middelenbeleid

MA 11 - Aansturen en autoriseren van architecten en architectuurwerkers

MA 12 - Aansturen van werkprocessen (op tijd, geld en kwaliteit)

MA 13 - Managen van kwaliteit van architecting

MA 14 - Maken van werkplanning en capaciteitsplanning

MA 15 - Inspireren en begeleiden van belanghebbenden en opdrachtgevers

MA 16 - Vastleggen en evalueren van feedback en lessons learned

MA 17 - Toezien op borging van architecturen

MA 18 - Uitvoeren verwachtingsmanagement bij relaties

MA 19 - Beoordelen en autoriseren van wijzigingen aangaande archifacten 

MA 20 - Beoordelen en autoriseren van (wijzigingen op) architecturen

MA 21 - Managen van issues, acties en besluiten of maatregelen (IAB-lijst)

MA 22 - Managen van vragen, antwoorden en aannames (VAA-lijst)

MA 23 - Afstemmen van architectuurkader op ondernemings- en bedrijfskaders

MA 24 - Rapporteren status en voortgang van architectuurteam aan 

architectuurcomité en architectuurboard

Reguliere activiteiten

OA 0 - Ontwikkelen en vaststellen van visie en strategie voor ontwikkelen

OA 1 - Opstellen en uitvoeren van ontwikkelplan en -planning

OA 2 - Opstarten en uitvoeren van ontwikkeloverleg

OA 3 - Achterhalen van referentiearchitecturen, principes en modellen conform plan

OA 4 - Bruikbaar maken van eerdere architectuurinitiatieven conform plan

OA 5 - Doorontwikkelen architectuurproducten in baseline conform plan

OA 6 - Rapporteren status en voortgang van ontwikkelen van architecturen

Opdrachtgerichte activiteiten

OA 7 - Ontvangen en detailleren van opdracht, mandaat en veranderkader

OA 8 - Maken van uitvoeringsplan voor opdracht

OA 9 - Werkvoorbereiding van uitvoering van opdracht

OA 10 - Analyseren van era’s, ondernemingen en bedrijven

OA 11 - Analyseren en ontwikkelen van artifacten en domeinen

OA 12 - Analyseren van belanghebbenden, behoeften, issues en scenario’s

OA 13 - Analyseren, ontwikkelen en toetsen van principes en rationalen

OA 14 - Analyseren, ontwikkelen en toetsen van modellen en views

OA 15 - Samenstellen van artist impression

OA 16 - Samenstellen van blauwdruk

OA 17 - Samenstellen van bestek

OA 18 - Impactanalyse maken van implementatie of toepassing van producten

OA 19 - Laten reviewen van gerealiseerde architectuurproducten

OA 20 - Laten goedkeuren van gerealiseerde architectuurproducten

OA 21 - Vastleggen en evalueren van feedback en lessons learned

Reguliere activiteiten

TA 0 - Ontwikkelen en vaststellen van visie en strategie voor toepassen

TA 1 - Opstellen en uitvoeren van toepassingsplan en -planning

TA 2 - Opstarten en uitvoeren van toepassingsoverleg 

TA 3 - Toezien op werken conform plan

TA 4 - Rapporteren status en voortgang van toepassen van architecturen

Opdrachtgerichte activiteiten

TA 5 - Ontvangen en detailleren van toepassingsopdracht

TA 6 - Bijwerken van opdrachtendossier

TA 7 - Maken van uitvoeringsplan voor toepassingsopdracht

TA 8 - Werkvoorbereiding van de uitvoering van opdracht

TA 9 - Achterhalen van de context en scope van opdracht 

TA 10 - Analyseren van activiteiten en documenten

TA 11 - Zoeken, aanpassen van bruikbare en bijpassende architectuurproducten

TA 12 - Achterhalen van toepassingsproducten

TA 13 - Reviewen van activiteiten en documenten

TA 14 - (Her)ontwerpen van activiteiten en documenten

TA 15 - Maken en gebruiken van architectuurtoets

TA 16 - Maken en gebruiken van architectuurnotitie

TA 17 - Schrijven van opdrachtgerichte architectuurnotitie

TA 18 - Toepassingsproducten aandragen voor baseline

TA 19 - Vastleggen en evalueren van feedback en lessons learned

Ad hoc activiteiten

TA 20 - Maken en gebruiken van ad hoc architectuurtoets

TA 21 - Maken en gebruiken van ad hoc architectuurnotitie

Reguliere activiteiten

BA 0 - Ontwikkelen en vaststellen van visie en strategie voor beheren

BA 1 - Opstellen en uitvoeren van beheerplan en -planning

BA 2 - Opstarten en uitvoeren beheeroverleg

BA 3 - Inrichten servicedesk conform plan

BA 4 - Verzorgen van 1e lijns en 2e lijns ondersteuning 

BA 5 - Bijwerken dossier en baseline conform plan

BA 6 - Uitvoeren van functioneel beheer en autorisatie

BA 7 - Rapporteren status en voortgang van beheren van architecturen

Opdrachtgerichte activiteiten

BA 8 - Ontvangen en detailleren van beheeropdracht (goedgekeurde wijzigingen)

BA 9 - Verwerken van goedgekeurde wijzigingen

BA 10 - Uitvoeren impactanalyse van wijzigingen

BA 11 - Vastleggen en evalueren van feedback en lessons learned

Eenmalige activiteiten

IA 0 - Ontwikkelen en vaststellen van visie en strategie voor implementeren

IA 1 - Ontwikkelen en opstellen van implementatieplan en -planning

IA 2 - Maken van dossier en uitzetten van lijnen waarlangs gewerkt gaat worden

IA 3 - Implementeren van het verandermanagementproces voor archifacten

IA 4 - Implementeren van beheerproces

IA 5 - Implementeren van ontwikkelproces

IA 6 - Implementeren van toepassingsproces

IA 7 - Implementeren van kwaliteitsbeheersingsproces

IA 8 - Implementeren van communicatieproces

IA 9 - Implementeren van managementproces

IA 10 - Implementeren van implementatieproces

IA 11 - Implementeren van opstart- en initiatieproces

IA 12 - Informeren en trainen van architecten en architectuurwerkers

IA 13 - Implementeren van begrippenkaderprocedure (met een Wikipedia)

IA 14 - Vastleggen en evalueren van feedback en lessons learned

IA 15 - Rapporteren status en voortgang van het implementeren

Reguliere activiteiten

KA 0 - Ontwikkelen en vaststellen van visie en strategie voor kwaliteitsbeheersing

KA 1 - Ontwikkelen en uitvoeren van kwaliteitsbeheersingsplan en -planning

KA 2 - Plannen en opstarten van autorisatiecomité en -overleg

KA 3 - Achterhalen van referentiearchitecturen

KA 4 - Achterhalen en ontwikkelen van normenkaders en toetsingskaders

KA 5 - Assessment maken, reviewen en accorderen van architecturen

KA 6 - Inschatten van kwaliteiten van architecten

KA 7 - Meten, toetsen en rapporteren van kwaliteit van architecturen

KA 8 - Vastleggen en evalueren van feedback en lessons learned

KA 9 - Rapporteren status en voortgang kwaliteitsbeheersing

KA 10 - Referentiearchitecturen evalueren en toetsen op kwaliteit

Opdrachtgerichte activiteiten

KA 11 - Ontvangen en detailleren van kwaliteitsbeheersingsopdracht

KA 12 - Opstellen uitvoeringsplan voor opdracht 

KA 13 - Uitvoeren van kwaliteitsbeheersingsopdracht

KA 14 - Uitvoeren architectuurreview of architectuurassessment

KA 15 - Ontwikkelen van specifiek normenkader of toetsingskader

KA 16 - Achterhalen en veiligstellen van onderzoeksmateriaal en andere input

KA 17 - Toepassen van normenkaders en toetsingskaders

KA 18 - Constateren en interpreteren van resultaten van toetsing

KA 19 - Achterhalen en ontwikkelen van voor te stellen maatregelen

KA 20 - Ontwikkelen en opleveren van beeld, oordeel en maatregelen in rapport

KA 21 - Toetsen en bijstellen van beeld, oordeel en maatregelen in rapport

KA 22 - Rapporteren status en voortgang van opdracht 

5. Communiceren van

Enterprise Architecturen (CA)

1. Opstarten & Initiëren 

van Enterprise Architecting (OI)

4. Toepassen van

Enterprise Architecturen (TA)

3. Ontwikkelen van

Enterprise Architecturen (OA)

Reguliere activiteiten

CA 0 - Ontwikkelen en vaststellen van visie en strategie voor communiceren

CA 1 - Opstellen en uitvoeren van communicatieplan en -planning

CA 2 - Opstarten en uitvoeren van communicatieoverleg

CA 3 - Communicatieproducten ontwikkelen conform plan

CA 4 - Vertalen van architectuurproduct in een bruikbare en begrijpelijke vorm

CA 5 - Rapporteren status en voortgang van communiceren over architecting

CA 6 - Ontwikkelen van communicatie-instrumenten

CA 7 - Ontwikkelen van architecting services catalogus

CA 8 - Schrijven en distribueren van nieuwsbrief

CA 9 - Ontwikkelen van leeswijzers en readers bij architectuurproducten

CA 10 - Trainen van architecten en architectuurwerkers in communiceren

CA 11 - Organiseren van seminars

CA 12 - Architectuur communiceren in niet-architectuurbijeenkomsten

CA 13 - Uitbalanceren van inhoud, vorm en verpakking van architectuurproduct

CA 14 - Opzetten feedbacksysteem

Opdrachtgerichte activiteiten

CA 15 - Ontvangen en detailleren van communicatieopdracht

CA 16 - Maken van uitvoeringsplan voor opdracht

CA 17 - Maken van communicatieproduct conform plan

CA 18 - Vastleggen en evalueren van feedback en lessons learned

2. Implementeren van

Enterprise Architecting (IA)

7. Besturen & Managen van

Enterprise Architecting (MA)

Eenmalige (initiële) activiteiten - Opstarten van Enterprise Architecting

OI1 - Inventariseren en analyseren van belanghebbenden en omgeving 

OI2 - Achterhalen van ondernemingskaders, bedrijfskaders en architectuurkader

OI3 - Creëren van awareness en draagvlak voor enterprise architecting 

OI4 - Initieel ontwerpen, toewijzen en opstarten van architectuurorganen

OI5 - Initieel ontwerpen en toewijzen van rollenspel

OI6 - Herbruikbaar maken van voorgaande architectuurinitiatieven

OI7 - Het maken van initiële versies van kerndocumenten

OI8 - Ontwikkelen van enterprise architectuurcommuniqué

OI9 - Definiëren van enterprise architectuuraanpak

OI10 - Activiteiten plannen voor opstarten en initiëren van enterprise architecting 

OI11 - Plannen van kwaliteit van enterprise architecting

OI12 - Verfijnen van architecting business case en doen van risicoanalyse

OI13 - Opzetten en inrichten van enterprise architectuur stuurinstrumenten 

OI14 - Opzetten en inrichten van enterprise architectuursjablonen en -bestanden

OI15 - Definiëren en plannen van enterprise architectuur roadmap

Reguliere activiteiten - Initiëren van Enterprise Architectuuropdrachten

OI16 - Samenstellen van veranderkader (PVE, Business Case en PVA)

OI17 - Beoordelen complexiteit en impact van verandering voor inzet architectuur

OI18 - Samenstellen van enterprise architectuur initiatiedocument

OI19 - Voorbereiden en verstrekken van architectuuropdracht met mandaat

OI20 - Vastleggen en evalueren van feedback en lessons learned

8. Kwaliteitsbeheersing van

Enterprise Architecting (KA)

• Cultuur
• Structuur

• Identiteit

• Ambitie
• Filosofie

Tijdsaspecten

• Era’s
• Toekomstvisie en momentum

• Looptijd programma’s en projecten

• Aanpasbaarheid 
• Bruikbaarheid

• Duurzaamheid

• Esthetisch effect
• Flexibiliteit

• Functionaliteit

• Haalbaarheid
• Integreerbaarheid

• Transparantie

• Uitbreidbaarheid 
• Uitvoerbaarheid 

Kwaliteitsaspecten

Menselijke aspecten

• Competenties en ervaring 
• Voldoening

• Carrière

• Baanzekerheid

Uitvoeringsaspecten

• Situatie ontdooien
• In beweging brengen

• Situatie bevriezen

Financiële aspecten

• TCO
• Budgetten 

• Investeringen

• Winstgevendheid

• Business
• Strategische intentie

• Product-marktcombinatie

• Bestaansrecht
• Kerncompetenties

6. Beheren van

Enterprise Architecturen (BA)


