
Context. 
Inhoud. 
Gedrag. 
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Wat architectuur beoogt 

Op het moment van besluitvorming 

Ter zake doend advies 



| 

De uitdagingen voor de architect 

 Eigen vakgebied in beweging. 
 Technologische innovaties 
 Maatschappelijke innovaties 
 Multidynamische architectuur 

 Nieuwe werkwijzen. 
 Scrum teams 
 Customer journey driven 

 Soft skills prominenter. 
 Responsive 
 Samenwerken 
 Real-time problem-solving 
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Onzekerheid op 

drie fronten 

tegelijk 
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Wat maakt de architect effectief 
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Outside-in 

Just enough, just in time 

Teamwork 
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Van Inside-out naar Outside-in 
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Interne efficiëntie 

Klantbeleving 



| 

Teamwork: de 4 Team Toxins op de loer 
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Contempt 

Blaming 
Defensiveness 

Stonewalling 
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Just enough, just in time 
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Spelen met begrippenkader Kennis strategische keuzes 

Business intelligence 

Klanten en partners 

Strategievorming 

Financiële rapportage 

Operationele data 

Procesuitvoering 

Management data 

Architectuur basics 
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Spelen met begrippenkader 
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Kennis strategische keuzes 

►De cliënt heeft de regie 

►De cliënt kan het 

behandelproces integraal 

plannen 

►De juiste administratieve 

verrichtingen worden 

afgeleid 
Bron: het digitale ziekenhuis ►Kortcyclisch 

planningsproces 

►Planning op basis van een 

onderwijscatalogus 

►Heterogeniteit is 

uitgangspunt 
Bron: triple A 
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►Differentiatie 

►Ontkoppeling 

►Operating model 

►De kunst van het uitstellen 

 

Architectuur basics 

Academisch ziekenhuis 
 

 

 

 

 

 

 

 

Onderwijs 

Onderzoek 

Zorg 
Elementen van de 

informatie- 

voorziening: wat voor 

soort informatie 

wordt bijgehouden 

Gezamenlijk 

Gezamenlijk 

Apart per business 

unit 

Business intelligence 

Klanten en partners 

Strategievorming 

Financiële rapportage 

Operationele data 

Procesuitvoering 

Management data 
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De architect is in beweging 

Van Naar 

Regels en blueprints Principes en patterns 

Sequentieel Interactief 

Controle Loslaten 

Verantwoordelijkheid verdelen Verantwoordelijkheidsgevoel delen 

Veranderdisciplines Veranderteam 
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Take aways 

Deze tijd 

vraagt om 

samenwerken Kennis kun je 

mobiliseren in 

plaats van 

alles zelf te 

willen weten  

Niemand is 

geïnteresseerd 

in disciplines 


