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In een ideale wereld werken managers en architecten in ICT-

projecten samen om de gewenste functionaliteit en kwaliteit 

te leveren binnen de gestelde tijdslimiet en het budget. In 

de praktijk komen architect en manager echter nogal eens 

tegenover elkaar te staan. De manager heeft vaak meer ge-

voel bij het op tijd en binnen budget opleveren, terwijl de 

architect zich meer betrokken voelt bij de kwaliteitsdimen-

sies. De slechte naam die architectuur soms heeft, is deels 

terug te voeren op deze tegenstelling. Andere tegenstellin-

gen ontstaan door verschillen in cultuur, persoonlijkheid en 

belevingswereld. In dit artikel worden deze tegenstellingen 

tegen het licht gehouden, en wordt gezocht naar een balans 

die tot betere besluitvorming kan leiden.

OORZAKEN
Wij krijgen als praktiserende architecten te maken met uit-

spraken van managers als: “Als je er een architect bijhaalt, 

komt het nooit af.” Waar komt dit wantrouwen vandaan? 

Wie heeft het grapje verzonnen dat 

het verschil tussen terroristen en ar-

chitecten is, dat je met terroristen 

tenminste kunt onderhandelen? Er is 

blijkbaar iets scheefgegroeid in de ver-

houding tussen de bestuurders en de 

experts in ons vakgebied.

DOGMATIEK
Zoals wel vaker in religieuze confl ic-

ten zijn de tegenstellingen deels te 

wijten aan te dogmatische instellin-

gen aan beide kanten. Zo kun je soft-

warearchitecten die hun wortels in 

de objectoriëntatie hebben soms een 

zekere starheid verwijten. Zij weten 

nu eenmaal wat ‘goed ontwerp’ is. Ze 

hebben het op cursussen en uit boe-

ken geleerd. Hun ‘best design practi-

ces’ worden vaak uitgedragen alsof het 

absolute waarden zijn waarvoor geen 

verdere rechtvaardiging nodig is; laat 

staan toetsing aan de specifi eke eisen 

van het onderhavige project. Archi-

tecten zelf worden hier ook wel eens 

moe van. “Who needs an architect?”, 

zoals Martin Fowler verzuchtte in het 

vakblad IEEE Software. Dogmatisch 

ingestelde architecten hebben inder-

daad iets van ‘aliens’, ze zijn niet van 

deze wereld.

Aan de andere kant gaan ook ma-

nagers naar cursussen. Daar leren 

zij over ‘scheiding van sturing en in-

houd’, een principe dat zij daarna vaak 

alien versus 
predator?

IT-ARCHITECT EN MANAGER:

Onbegrip tussen managers en IT-archi-

tecten leidt vaak tot moeizame projecten 

en innovaties. Managers zien architecten 

als idealisten. Architecten achten mana-

gers kortzichtig. Gelukkig zijn er recente 

ontwikkelingen gaande die kunnen hel-

pen de verschillen te overbruggen. Het 

perspectief van twee architecten uit het 

veld. D o o r  E l t j o  R .  P o o r t  e n  P i e r r e  A m e r i c a
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met groot enthousiasme toepassen. 

Wordt dit principe misschien wel eens 

gebruikt als mantra om een beetje 

afstand te creëren tot die lastige ar-

chitecten? Waar projectmanagers ook 

over leren is sturen op deliverables. 

Wat het opleveren van deliverables 

vertraagt, is haast per defi nitie slecht. 

En wat doen die architecten? Nieuwe 

risico’s identifi ceren, verklaren dat 

bepaalde oplossingen bij nader inzien 

niet optimaal blijken te zijn, vragen 

om een ‘refactoringslag’, meer onder-

zoek... Maar wie is hier nu eigenlijk de 

baas? De manager die op zijn strepen 

gaat staan komt misschien wel eens 

als roofdier over, de ‘predator’.

VERANTWOORDELIJKHEID
Wie is er eigenlijk verantwoordelijk 

voor de inhoudelijke beslissingen: de 

architect of de manager? De manager 

lijkt altijd eindverantwoordelijk, maar 

in hoeverre delegeert hij verantwoor-

delijkheid naar zijn architect? Het 

gebeurt wel eens dat het beeld van de 

verantwoordelijkheidsverdeling ver-

schilt tussen de partijen. Als een ma-

nager zijn architect de inhoudelijke 

beslissingen wil laten nemen, moet 

hij hem wel duidelijk maken waar het 

mandaat ligt. Het kan anders wel eens 

gebeuren dat de architect zit te wach-

ten op een managementbeslissing die 

hij zelf moet nemen.

Het omgekeerde geval komt misschien 

nog wel vaker voor: de architect meent 

dat hij verantwoordelijkheid draagt 

voor inhoudelijke keuzes, maar wordt 

geconfronteerd met managementbe-

slissingen die grote invloed op zijn 

ontwerp hebben. Dit ‘Design by Ma-

nagement’ gebeurt dan bijvoorbeeld 

als gevolg van ontmoetingen op de 

golfbaan, of als de manager enthousi-

ast raakt over een nieuwe technologie 

waarover hij in een tijdschrift heeft 

gelezen (‘Design by Magazine’). “Doe 

mij ook zo’n SOA”, is een veelgehoord 

en onder architecten steeds meer ge-

vreesd voorbeeld: de roep om een ser-

vice oriented architecture.

STIJL EN PERSOONLIJKHEID
Een andere oorzaak van tegenstel-

lingen ligt in de verschillen tussen de 

‘managementcultuur’ en de ‘profes-

sionalscultuur’. Heb je je opleiding op 

Nijenrode of op de TU gehad? Of ben 

je een CIO die van oorsprong TU’er 

was en er daarna een MBA bij gehaald 

heeft? In het laatste geval realiseer je 

je misschien dat veel van de gedragin-

gen van beide tegenpolen niet meer 

dan cultuuruitingen zijn, en geen ab-

solute waarden vertegenwoordigen.

De nadruk die vanuit de manage-

mentwereld wordt gelegd op SMART-

afspraken, dashboards en controle 

wordt de laatste jaren al fl ink gerelati-

veerd door publicaties als ‘Intensieve 

Menshouderij’. Het sturen van IT-pro-

jecten als productieprocessen wordt 

vanuit modellen als CMMI weliswaar 

sterk gepropageerd, maar ook hier 

worden kanttekeningen bij geplaatst. 

Grady Booch, software-architect pur 

sang, schrijft bijvoorbeeld: “From my 

experience, CMMI 3 is an honorable 

place to be, and anything more gets 

you into serious organizational psy-

chological issues of number envy.”

De rol van de architect
De woorden architect en ar-
chitectuur zijn aan nogal wat 
inflatie onderhevig. Zo kan het 
je overkomen dat je in de file 
achter het bestelbusje van een 
airco-installatiebureau terecht-
komt, en daar de aanduiding 
‘Koelarchitectuur’ leest. In de 
ICT kom je dan ook veel ter-
men tegen waarin het A-woord 
voorkomt: Software Architect, 
Enterprise Architect, ICT-archi-
tect, Infrastructuurarchitect, 
J2EE-architect, enzovoort.
De architecten waarover dit ar-
ti kel gaat, zijn de experts die 
in grote ICT-projecten of -pro-
gramma’s de inhoudelijke eind-
verantwoordelijkheid kunnen 
dragen. We duiden deze graag 
aan als ‘technologieonafhanke-
lijke architecten’. Daarvoor is 
meer nodig dan bijvoorbeeld 
een cursus Certified Enterpri-
se Architect for Java. Techno-
logieonafhankelijke architecten 
richten zich bij voorkeur op de 
kleine verzameling beslissin-
gen die de grootste impact heb-
ben. Die beslissingen zijn kader-
stellend. Dana Bredemeyer
noemt dit ‘Minimalist Architec-
ture’. Risicobeheersing is de 
stuwende kracht van de tech-
nologie-nafhankelijke architect.

Een verkeerde architectuurbeslissing 
leidt al gauw tot weken vertraging



42 m a a r t  |  a p r i l  2 0 0 7

“Doe mij ook zo’n SOA” 
is onder architecten
een gevreesde kreet

Het thema van het Architecting Event 

2004 was: How can architects gain 
proper infl uence? Het Embedded Sy-

stems Institute uit Eindhoven organi-

seert jaarlijks zo’n Architecting Event 

voor IT-architecten in de regio. Uit 

het gekozen thema in 2004 blijkt dat 

er al geruime tijd een zeker gevoel bij 

architecten leeft over hoe er met hun 

adviezen wordt omgegaan. Hier sprak 

ook Mathieu Weggeman, hoogleraar 

organisatiewetenschap aan de TU 

Eindhoven, over de cultuurverschil-

len tussen professionals en managers. 

Weggemans advies aan beide groepen 

was om een gezamenlijke ambitie te 

ontwikkelen en van elkaar te leren.

EEN GEMEENSCHAPPELIJK
DOEL
In onze ervaring is de sleutel tot een 

betere samenwerking tussen architect 

en manager gelegen in de realisatie 

dat beiden aan hetzelfde systeem wer-

ken. Het maakt niet uit of dit systeem 

een enkele losse applicatie is, of een 

complete standaard voor de ICT-in-

richting van een onderneming, of iets 

daartussenin.

Bij recent onderzoek naar de relatie 

tussen requirements en architectuur 

van systemen kwam het model van fi -

guur 1 tevoorschijn. Hierin worden de 

eisen uit een opdracht in tweeën ge-

splitst: de eisen waaraan het systeem 

moet voldoen, versus de eisen waar-

aan de uitvoering van de opdracht 

rond het systeem moet voldoen. Deze 

zogenaamde uitvoeringseisen bevat-

ten de aspecten uit de opdracht die 

niet meer aan het systeem zichtbaar 

zijn na oplevering: zaken als kosten, 

beschikbare resources en opleverda-

tum. De matrix maakt de afwegingen 

tussen architectenbelangen en mana-

gersbelangen inzichtelijk. In veel pro-

jecten en programma’s ligt de focus op 

de linksboven/rechtsonder (grijze) di-

agonaal. De architect neemt beslissin-

gen om de invulling van de systeemei-

sen te bevorderen, en beschouwt de 

effecten van die beslissingen op de 

oplevering als ondergeschikt. Omge-

keerd neemt de (project)manager be-

sluiten om aan de uitvoeringseisen te 

voldoen. De effecten van die besluiten 

op de invulling van de systeemeisen 

zal hij in zijn afweging minder mee-

nemen. Met name de invulling van de 

‘zachtere’ niet-functionele systeemei-

sen als onderhoudbaarheid, beschik-

baarheid en fl exibiliteit heeft echter 

vaak een grote impact op de total cost 

of ownership van een systeem.

AFWEGINGSGEBIEDEN TUSSEN 
ARCHITECT EN MANAGER
De linksonder/rechtsboven (gele) 

diagonaal in de matrix is de meest 

interessante. Architect en manager 

werken aan één systeem, en beide zijn 

verantwoordelijk voor de invulling 

van alle eisen. Deze realisatie helpt 

om de besluitvorming te objective-

ren. In de geel gemarkeerde diagonaal 

kunnen manager en architect elkaar 

helpen door de doelen die traditioneel 

bij het ‘andere kamp’ liggen met de ei-

gen instrumenten te bevorderen.

VOORBEELDEN
Ter illustratie enige voorbeelden. Hoe 

kan een manager helpen met het in-

vullen van systeemeisen (linksonder)? 

Denk hierbij aan:

-  het inrichten van een projectorgani-

satie zodanig dat deze de systeem-

decompositie weerspiegelt;

Tips voor architecten
• Redeneer altijd vanuit de specifieke situatie van 

een systeem of project en niet uit algemeenhe-
den. Het lijkt makkelijk om je wensen te recht-
vaardigen met woorden als ‘best practice’, maar 
kijk liever naar de ‘best fit practice’ in iedere situ-
atie.

• Zoek samen met de manager naar een balans 
tussen het vervullen van de systeemeisen en de 
uitvoeringseisen.

• Schroom niet om problemen, technische zowel 
als organisatorische, te signaleren naar de ma-
nager, maar doe dit wel met enige tact en dring 
geen oplossingen op.

• Tips voor het omgaan met ‘design by manage-
ment’: blijf kalm. Probeer niet te bewijzen dat de 
managementbeslissing fout is, maar maak dui-
delijk wat de consequenties van de beslissing 
zijn voor het bereiken van het gemeenschappe-
lijk doel: het realiseren van een systeem binnen 
de afgesproken kaders.

• Wees bereid een businesscase te schrijven om 
je voorstellen te rechtvaardigen.

architectuur-
oplossingen voor 

systeemeisen

architectuur-
oplossingen voor 
uitvoeringseisen

management-
oplossingen voor 

systeemeisen

management-
oplossingen voor 
uitvoeringseisen

beslissingen door 
architect

beslissingen door 
manager

FIGUUR 1 AFWEGINGSGEBIEDEN 
TUSSEN ARCHITECT EN MANAGER

opdracht
systeemeisen

uitvoeringseisen
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-  het inrichten van een verificatie- en 

validatieproces zodat aan betrouw-

baarheidseisen van het systeem kan 

worden voldaan;

-  het uitvoeren van practices die in de 

‘Common Criteria’(1) worden voor-

geschreven om aan beveiligingsei-

sen te voldoen.

Voorbeelden van hoe een architect 

kan bijdragen aan het invullen van 

uitvoeringseisen (rechtsboven) zijn:

-  het kiezen van technologieën die 

overeenkomen met de ervaring van 

de engineers die de manager tot 

zijn/haar beschikking heeft;

-  een decompositie die oplevering in 

incrementen mogelijk maakt.

De samenwerking is vooral een kwes-

tie van houding: ziet de architect de 

technologiekeuze als een concessie, 

afgedwongen omdat de manager nu 

eenmaal geen betere engineers heeft? 

Of is het een invulling van een geza-

menlijk gestelde ambitie?

BETERE BESLUITVORMING
Samenwerking tussen architect en 

manager komt uiteindelijk neer op sa-

menwerking tussen mensen. Hierbij 

is het belangrijkst hoe mensen met el-

kaar omgaan. Met name aspecten als 

vertrouwen, begrip en verantwoorde-

lijkheid spelen een rol. De beste tip is 

wellicht ook de grootste open deur: 

samenwerking tussen architect en 

manager kan alleen succesvol zijn als 

ze elkaar begrijpen.

Binnen de vakgemeenschap van ar-

chitecten verschuift de discussie zich 

van ontwerptechnieken naar archi-

tecturale besluitvorming. Deze trend 

moet managers aanspreken: het suc-

ces van IT-projecten hangt immers 

veel sterker af van de kwaliteit van 

de inhoudelijke besluitvorming dan 

van de kwaliteit van de ontwerpmo-

dellen. Ook in onze ervaring leidt een 

verkeerde architectuurbeslissing al 

gauw tot weken of zelfs maanden ver-

traging.

Het gepresenteerde model brengt 

geen magische methode aan het licht 

om alle tegenstellingen weg te nemen. 

Tips voor managers
• Don’t shoot the messenger. 

Vanwege hun inhoudelijke 
overzicht zijn architecten vaak 
de eersten die nieuwe risico’s 
in een project of programma 
zien. Een boodschap als ‘we 
zijn nog niet klaar om de be-
manning op te schalen’ kan 
hard aankomen bij een pro-
jectmanager, zeker als er al 
manschappen klaarstaan om 
mee te bouwen. De prijs van 
het niet serieus nemen van 
de enige persoon met inhou-
delijk overzicht kan hoog zijn. 
Beschouw de architect als 
een belangrijke coauteur van 
je risicoregister.

• Zoek samen met de architect 
naar een balans tussen het 
vervullen van de systeemei-
sen en de uitvoeringseisen.

• De huidige architectuurtools 
bieden nog weinig ondersteu-
ning in het leveren van hard be-
wijs dat gekozen oplossingen 
systeemeisen vervullen. Ook 
het vertalen in financiële con-
sequenties wordt door archi-
tectuurtools nog slecht on-
dersteund. Vertrouwen in het 
vakmanschap van de architect 
is daarom bij het beoordelen 
van indirecte opbrengsten van 
technische keuzes erg belang-
rijk.

• Leiding geven aan professio-
nals werkt beter in de vorm 
van focus, gedeelde ambities 
en samen gedefinieerde aan-
dachtsgebieden, dan in de  
vorm van control, bureaucrati-
sche regels en numerieke pres-
tatie-indicatoren. Dit geldt in  
het bijzonder voor architecten 
omdat zij zich vooral moeten 
concentreren op aspecten die 
zich nog aan formalisatie en 
kwantificatie onttrekken.

Het helpt wel om aan te wijzen waar 

vertrouwen extra belangrijk is, en hoe 

de verdeelde verantwoordelijkheid 

eigenlijk een gedeelde verantwoorde-

lijkheid vertegenwoordigt. Het besef 

van deze gedeelde verantwoordelijk-

heid leidt tot beter begrip en tot betere 

besluitvorming.
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