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Functiebeschrijving Informatie Architect 

 

1. Algemene Gegevens 

Organisatie : [naam organisatie]  

Functienaam : Informatie Architect 

Versie : 1.0 concept 

Auteur : Ad Paauwe 

 

a. Plaats in de organisatie 

De Informatie Architect rapporteert aan de manager van het architectuurteam. Functioneel en 

hiërarchisch rapporteert de Informatie Architect aan een vooraf benoemde opdrachtgever of 

contactpersoon binnen de organisatie waar de Informatie Architect een opdracht uitvoert. In de praktijk 

bij grote projecten rapporteert de Informatie Architect aan de Enterprise Architect. 

b. Organigram 

Het architectuurteam is een staffunctie van de directie. Het architectuurteam is ingedeeld bij de 

concernstaf. Het architectuurteam rapporteert aan de CIO. De Informatie Architect is vanwege de 

plaats van het architectuurteam in de organisatie overstijgend aan het business- en ICT-management. 

 

2.  Doel van de functie 

De Informatie Architect maakt primair een architectuurontwerp van complexe en grote systemen in 

bedrijven met als doel om deze na realisatie duurzaam en toekomstvast te laten zijn. Voorbeelden van 

architectuurontwerpen zijn een keten van informatievoorzieningen, informatievoorziening, applicaties, 

informatiesystemen, gegevensverzamelingen, informatieservices en integratie of interfacing. De 

Informatie Architect houdt zich bezig met het ontwikkelen en actueel houden van een integrale visie op 

de informatie architectuur, een onderdeel van de enterprise architectuur, als concretisering van het 

strategisch informatiebeleid en de positionering van diensten van de informatievoorziening binnen de 

organisatie. Het toepassen van de informatie architectuur bij de besturing, onderzoek, ontwikkeling en 

het gebruik en beheer van de informatievoorziening. 

De Informatie Architect heeft als specialisatie: bedrijfsprocessen, service oriëntatie, component based 

development, informatievoorzieningen en ICT-Infrastructuur, e-business zoals e-procurement en 

modelleren. Hij is een ervaren management consultant die zeer creatief is en goed kan ontwerpen. De 

Informatie Architect heeft veel kennis van de verschillende concepten en principes, trends en 

ontwikkelingen van de soort informatievoorziening waarmee hij werkt. De Informatie Architect is een 

generalist op strategisch niveau en specialist op tactisch- en operationeel niveau en kan ideeën en 

visie concretiseren in realistische ontwerpen van complete informatievoorzieningen of grote delen 

daarvan.  
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3. Resultaatgebieden en belangrijkste activiteiten 

a. Informatie Architect en [naam organisatie] 

Werkt zelfstandig of in teamverband eigen ervaringen en ideeën uit. De Informatie Architect hecht veel 

waarde aan projectevaluaties om te leren van onszelf en onze klanten. De Informatie Architect werkt 

veel voor de Enterprise Architect in grote en complexe trajecten. 

 

Hij zet architectuurtools in bij klanten en ervaart wat de klanten ervan vinden. Onderzoekt in welke 

mate de architectuurtool de vraagstukken oplost waar deze tool in eerste instantie voor is aangeschaft. 

 

Deelt kennis en ervaring met collega architecten van [naam organisatie] en bouwt aan een 

relatienetwerk. Hiertoe levert de Informatie Architect zijn kennis en ervaring van het vakgebied aan het 

kennisnetwerk van [naam organisatie] en levert een bijdrage aan de daarvoor door [naam organisatie] 

georganiseerde activiteiten. 

Ontwikkelt continu kennis en vaardigheden die van belang zijn voor een adequate opdrachtuitvoering 

en persoonlijke ontwikkeling. Hiertoe stelt de Informatie Architect samen met zijn manager een 

individueel ontwikkelplan op, voert deze uit en neemt deel aan de door [naam organisatie] 

georganiseerde relevante trainingen en opleidingen. 

 

b. Informatie Architect en de Opdrachtgever  

Beleid 

Vormt zich een visie op de betekenis van informatievoorziening in het kader van de informatie 

architectuur en houdt daarbij rekening met de concernstrategie en het concernbeleid voor 

bedrijfsvoering, informatie en informatievoorziening. 

 

Vertaalt visie en strategie in informatie architectuur en vertaalt informatie architectuur weer in 

beleidskaders voor informatievoorziening. Hij vervult daarbij zowel een architecten- als adviseursrol. 

 

Draagt bij aan de concernstrategie voor informatievoorziening vanuit het perspectief van 

dienstenontwikkeling en procesontwikkeling. 

 

Draagt bij aan de beleidsvorming en jaarplannen ter uitvoering van deze strategie binnen zijn 

competentiegebied. 

 

Zorgt voor proactief business/IT-alignment. 

 

Ziet toe op naleving van architectuurprincipes voor informatievoorziening, architectuurconstructies, 

architectuurontwikkelingen en architectuurveranderingen. 

 

Treedt met name op als Informatie Architect voor generieke functionaliteiten voor de 

informatievoorziening, bijvoorbeeld op het gebied van relatiebeheer, gegevensverzamelingen, 

functioneel beheer, informatie(verwerkende) processen, input en outputprocessen, (financiële) 

transactieverwerking en consistentie en beheersing van gegevensstromen. 

 

 

Implementeren 

Ontwerpt zelfstandig deelarchitecturen van de informatie architectuur voor het domein 

informatievoorziening of draagt bij aan het expliciet maken van de informatievoorziening als integraal 

onderdeel van de organisatie. 
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Voert risicoanalyses en impactanalyses uit binnen zijn competentiegebied. 

 

Toetst procesontwerpen aan architectuuruitgangspunten voor informatievoorziening en adviseert 

zonodig over verbetering van die ontwerpen. 

 

Toetst ontwerpen voor functionaliteiten van de informatievoorziening aan architectuuruitgangspunten 

voor informatievoorziening en adviseert over verbetering van die ontwerpen. 

 

 

Evalueren 

Beoordeelt trends en ontwikkelingen op ICT-gebied voor toepasbaarheid binnen de organisatie. 

 

Beoordeelt procesmatige ontwikkelingen in de bedrijfsvoering met mogelijke gevolgen voor de 

informatievoorziening. 

 

Beoordeelt IT-audit rapportages, rapportages over informatievoorzieninggebruiks- ontwikkel- en 

beheerincidenten en gebruikersevaluaties van informatievoorzieningfunctionaliteiten. 

 

 

Onderhouden 

Draagt zorg voor het updaten en bijstellen van de domeinenbeheersaspecten van de 

informatievoorziening in de informatie architectuur of implementaties daarvan op basis van zijn 

evaluaties. 

 

Houdt voortdurend zicht op ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsprocessen, ketenontwikkelingen 

en technologieontwikkelingen op het gebied van ICT. 

 

Enkele specifieke taken van de Informatie Architect zijn: het maken en (helpen) gebruiken van de 

beroepsproducten, het geven van workshops, meewerken in projecten onder architectuur en het 

reviewen en verbeteren van plannen, realisaties, ontwerpen en architecturen. 

 

c. Informatie Architect en Beroepsproducten 

Enkele belangrijke beroepsproducten die door de Informatie Architect worden vervaardigd zijn: 

Architectuurnotities en -memo’s, architectuurjaarplan, roadmap informatie architectuur, blauwdruk 

informatie architectuur, structuurvisie informatie architectuur, domeinenmodel informatie architectuur, 

functiemodel informatie architectuur, technisch model informatie architectuur, totaalconcepten, 

distributieketenmodellen, architecturen, architectuurontwerpen, referentiearchitecturen, bestek, 

kostenindicaties, belanghebbendenanalyses, masterplan, programma van eisen, scenarioanalyses, 

impactanalyses, risicoanalyses, views van verschillende viewpoints en architectuurvisualisaties. 

 

4. Evaluatiecriteria (evaluatie van het functioneren van de architect) 

• De mate waarin de gestelde doelen, termijnen en resultaten zijn bereikt, zoals omschreven in de 

opdracht- en of projectbeschrijving.  

• De mate van tevredenheid van de opdrachtgever, in hoeverre de Informatie Architect voldeed aan 

de verwachtingen van de opdrachtgever, vastgelegd in de evaluatie van de opdracht. 
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• De mate van tevredenheid van de medewerkers van de afdeling(en) van de opdrachtgever, te 

meten aan de evaluatie door de opdrachtgever. 

• Mate van overdracht en borging van bereikte resultaten aan de opvolger van de Informatie 

Architect bij de opdrachtgever. 

• De mate waarin relevante kennisontwikkeling vanuit een bepaalde opdracht is geborgd in het 

kennisnetwerk van [naam organisatie]. 

• De mate waarin een bijdrage is geleverd aan relatie- en opdrachtontwikkeling van [naam 

organisatie] met de opdrachtgever. 

 

5. Werkcontacten 

a. Contacten bij [naam organisatie] 

Manager, collega architecten en overige collega's.  

b. Contacten bij de opdrachtgever 

Intern:  

Enterprise, Business en Technische Architecten, procesontwerpers, informatiemanagers, projectleiders 

van projecten met betrekking tot bedrijfsvoering en ICT, andere ICT-functionarissen, IT-auditors. 

 

Extern: 

De belangrijkste externe contacten zijn: leveranciers en belanghebbenden bij de organisatie zoals 

branche, overheid en grote klanten. Deze relaties zijn meestal informerend en onderhandelend van 

aard. 

6. Beslissingsruimte 

De beslissingsruimte varieert per opdracht. Het is afhankelijk van het type opdracht, de positie die de 

Informatie Architect heeft en de organisatie waarin de Informatie Architect werkzaam is. De 

beslissingsruimte dient in de projectopdracht of opdrachtbeschrijving te worden vastgelegd. 

 

7. Kennis, ervaring en competentieprofiel 

a. Algemene vooropleiding: 

HBO+ denk- en werkniveau. Opleidingen op bedrijfskundig en informatiekundig terrein.  

Vakkennis: 

Kennis van en evaring met service orientatie, component based development, gegevensmodellering, 

interfacing, applicatieontwikkeling, organisatie van informatievoorziening en ICT-Infrastructuur, 

functioneel beheer en IT-Service Management, IT-Governance, projectmatig werken, procesmatig 

werken, zaakgericht werken, architectuurprincipes, bedrijfsprocessen. 

b. Ervaring: 
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De minimale werkervaring is 5 jaar in bedrijfs- en of ICT-functies en minimaal 3 jaar als adviseur of 

ontwerper in grote complexe trajecten voor directie en management. 

c. Competentieprofiel: 

Competentie  Niveau 

1. Samenwerken  3 

2. Visie  3 

3. Strategisch denken  3 

4. Analytisch denken  3 

5. Organisatiesensitiviteit  3 

6. Creativiteit  4 

7. Ondernemerschap  3 

 

 

 


