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Doel, resultaat en boodschap

• Deze presentatie heeft als doel om de kracht van 

architectuurvisualisaties te laten zien ter ondersteuning architectuurvisualisaties te laten zien ter ondersteuning 

van managementbeslissingen en beleidsvorming

• Doelgroep van deze presentatie zijn primair managers, 

beleidsmedewerkers, adviseurs en projectleiders.

• Na deze presentatie bent u geïnspireerd om zelf met het • Na deze presentatie bent u geïnspireerd om zelf met het 

maken van visualisaties aan de slag te gaan.

Dragon1 Competence Center | South America - www.dragon1.net 2



Introductie Mark Paauwe

• Identiteit: 

• Mark Paauwe, 40 jaar

• Getrouwd en dochter van 5 jaar, wonend in Nederland• Getrouwd en dochter van 5 jaar, wonend in Nederland

• Studie informatiekunde en bedrijfskunde

• Promotieonderzoek op twee gebieden: architectuurvisualisaties en architectuurprincipes

• Sinds 2001 eigen bedrijf, voorheen enterprise architect bij internationale consultancy organisaties.

• Met Dragon1 voor Visuele Enterprise Architectuur begonnen in 2003

• Persoonlijke missie: Professionals leren, met behulp van Dragon1, hoe met visualisaties • Persoonlijke missie: Professionals leren, met behulp van Dragon1, hoe met visualisaties 

hardnekkige problemen structureel op te lossen zijn

• Persoonlijke visie: veel vraagstukken/problemen in organisaties blijven onopgemerkt en opgelost. 

Met het maken van visualisaties kun je aandacht voor een probleem vragen en het probleem helpen 

oplossen met visualisaties.
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0. Hoe gebruik je de Dragon1-Visualisatiekracht-Placemat?

• U ziet vier stappen op uw placemat (een Dragon1-posterpresentatie)

• Stap 1 - Vraag met een situationele visualisatie aandacht voor een probleem. 

Met mevrouw 

Janssen. Kunt 

u mijn 

verzekering 

stopzetten

Toon aan dat er een probleem is vanwege het niet realiseren van een norm.

• Stap 2 - Visualiseer waarom het probleem er is. Wat is de oorzaak?

• Stap 3 - Visualiseer de werking van verschillende oplossingsrichtingen en 

het resultaat van die werking.

Dat is goed 

mevrouw  

Jansen.  Ik zet 

nu uw 

verzekering 

stop.

• Stap 4 - Werk aan het realiseren van de gekozen oplossingsrichting met  

concrete beleidsmaatregelen.

• Volgt u deze vier stappen, dan kunt u met visualisaties problemen helpen 

oplossen.
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Niet kunnen afdwingen van 

verplichte identificatie en maken van 
hoorfouten zorgen voor grote 

problemen
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1. De Visualisatiepraktijk in de organisatie

• Documenten in organisaties, zoals plannen en beleidsdocumenten, staan meestal boordevol 

met tekst en bevatten niet of nauwelijks plaatjes

• Uit mijn promotieonderzoek blijkt dat van honderd plan- en beleidsdocumenten er 50 

documenten zijn waarin fouten staan die pas aan het licht komen en worden opgelost als er 

een plaatje van wordt gemaakt

• Uit mijn promotieonderzoek blijkt dat mensen vaak de documenten niet of slecht lezen

• Uit mijn promotieonderzoek blijkt dat van 100 oplossingen die worden gekozen om een 

probleem op te lossen er 100 oplossingen zijn waarvan de impact van de implementatie 

niet of nauwelijks bekend is bij de opdrachtgever.

• Dus alle reden om een visualisatie, zoals een groot totaaloverzicht of kleine situatieschets, 

te maken als we in de organisatie een probleem willen oplossen.

Dragon1 Competence Center | South America - www.dragon1.net 6



2. Wat is een visualisatie?

• Een visualisatie is een grafische weergave of verbeelding van een 

onderwerp.

• Een visualisatie kan op papier - schets, tekening, collage, diagram.

• Een visualisatie kan als foto - fotografisch beeld, artist impression.

• Een visualisatie kan als fysiek 3d model - een maquette.

• Een visualisatie kan in je hoofd ontstaan door wat iemand je zegt 

of wat jezelf denkt - mental image.

• Een visualisatie zorgt veelal voor een sneller en beter gemeenschappelijk

beeld en begrip over een onderwerp dan dat tekst kan.
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Voorbeeld dat een visualisatie beter werkt dan tekst

• Onderstaande visualisatie van een vraagstuk creëert sneller een correct 
gemeenschappelijk beeld en begrip dan dat de tekst (rechtsonder) doet. 

• De visualisatie voorkomt zelfs foutjes die gemaakt worden in de tekst! 

• Zonder plaatje gaat iedereen zijn eigen (mentaal) beeld vormen van de in de tekst • Zonder plaatje gaat iedereen zijn eigen (mentaal) beeld vormen van de in de tekst 
beschreven situatie.

Op de webshop van organisatie ABC staat 

een productencatalogus waaruit kan worden 
besteld.
Echter de database van de webshop wordt 
door een webmaster van een extern bureau 
beheerd, waardoor wijziging op de 
productengids slechts eenmaal per week 
worden doorgevoerd. Wijzigingen worden 

door de verkoopafdeling per e-mail 
doorgegeven aan de verkoopafdeling. Het 

3. Kleding-webshop

met productengids

2. Klant koopt 7 x 24 online kleding

met credit card

1. Klant met credit card

en laptop met internettoegang 5. Verkoper met e-mail

4. Webshop geeft direct verkopen

automatisch per e-mail

door

Verkoper controleert

1 x per week de wijzigingen

Kleding kan niet meer geleverd

worden, klant krijgt vergoeding

Vraagstuk: klanten van organisatie ABC kunnen soms producten kopen die niet meer leverbaar zijn, 
waaruit leververplichtingen ontstaan die veel geld kosten.

LEES EERST DE TEKST RECHTS

EN PROBEER ER UW EIGEN BEELD ERVAN TE VORMEN �
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doorgegeven aan de verkoopafdeling. Het 
controleren door het externe bureau op 
doorgevoerde wijzigingen door de 
verkoopafdeling neemt nog een extra week 
in beslag. Dit allemaal terwijl sinds kort 
klanten online per direct met creditcard een 

product uit de catalogus kunnen kopen, 
zonder tussenkomst van de 
verkoopafdeling. 

9. Webshop database

met kleding-productencatalogus

10. Webshop toont 

bijgewerkte

gegevens op website

7. Webmaster met e-mail  

en webshopbeheersoftware

6. Verkoper geeft wijziging 

in catalogus 1 x per week

per e-mail door

8. Webmaster past gegevens

1x per week aan in database

Wijziging neemt 3 weken

in beslag

OP DE VOLGENDE SHEET TOON IK PAS DE VISUALISATIE



Voorbeeld dat een visualisatie beter werkt dan tekst

• Onderstaande visualisatie van een vraagstuk creëert sneller een correct 
gemeenschappelijk beeld en begrip dan dat de tekst (rechtsonder) doet. 

• De visualisatie voorkomt zelfs een foutje wat gemaakt wordt in de tekst! 

• Zonder plaatje, gaat iedereen zijn eigen (mentaal) beeld vormen van de in de tekst • Zonder plaatje, gaat iedereen zijn eigen (mentaal) beeld vormen van de in de tekst 
beschreven situatie.

Op de webshop van organisatie ABC staat 

een productencatalogus waaruit kan worden 
besteld.
Echter de database van de webshop wordt 
door een webmaster van een extern bureau 
beheerd, waardoor wijziging op de 
productengids slechts eenmaal per week 
worden doorgevoerd. Wijzigingen worden 

door de verkoopafdeling per e-mail 
doorgegeven aan de verkoopafdeling. Het 

3. Kleding-webshop

met productengids

2. Klant koopt 7 x 24 online kleding

met credit card

1. Klant met credit card

en laptop met internettoegang 5. Verkoper met e-mail

4. Webshop geeft direct verkopen

automatisch per e-mail

door

Verkoper controleert

1 x per week de wijzigingen

Kleding kan niet meer geleverd

worden, klant krijgt vergoeding

Vraagstuk: klanten van organisatie ABC kunnen soms producten kopen die niet meer leverbaar zijn, 
waaruit leververplichtingen ontstaan die veel geld kosten.
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doorgegeven aan de verkoopafdeling. Het 
controleren door het externe bureau op 
doorgevoerde wijzigingen door de 
verkoopafdeling neemt nog een extra week 
in beslag. Dit allemaal terwijl sinds kort 
klanten online per direct met creditcard een 

product uit de catalogus kunnen kopen, 
zonder tussenkomst van de 
verkoopafdeling. 

9. Webshop database

met kleding-productencatalogus

10. Webshop toont 

bijgewerkte

gegevens op website

7. Webmaster met e-mail  

en webshopbeheersoftware

6. Verkoper geeft wijziging 

in catalogus 1 x per week

per e-mail door

8. Webmaster past gegevens

1x per week aan in database

Trage wijzigingsprocedure  

van 3 weken is oorzaak 

van het vaak moeten 

betalen van vergoedingen 

bij online real-time

verkopen

Wijziging neemt 3 weken

in beslag



3. Wat is een architectuurvisualisatie?

• Een architectuurvisualisatie is een visualisatie met de nadruk op één of meer 

toegepaste concepten die samen een zeer mooie, functionele en constructieve 

oplossing vormen.oplossing vormen.

• Een architectuurvisualisatie is met name de visualisatie van de 

principes van de concepten die onderdeel zijn van de oplossing

• In gewone mensen taal is dat :

– Een architectuurvisualisatie zegt hoe bepaalde aspecten van een oplossing 

A0-formaat-poster die toont hoe

organisatie klanten bediend met nieuwe 

dienstverleningconcepten

A0-formaat-poster die toont hoe ICT-

oplossingen klantgerichte dienst-

verlening door de business  mogelijk 

maakt

– Een architectuurvisualisatie zegt hoe bepaalde aspecten van een oplossing 

werken en samenwerken en wat daar de voordelen van zijn.

• Een enterprise architectuurvisualisatie is niets meer dan een visualisatie die 

laat zien hoe goed iets werkt of juist niet goed werkt in de organisatie en hoe 

goed of gebrekkig het geproduceerde resultaat is.
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A0-formaat-poster die het spinneweb

van onbeheersbare directe klant-

communicatie toont bij gebrek aan 

klantencontact centrum in de 

organisatie



Voorbeeld van een architectuurvisualisatie

Dit jaar (AS-IS)

Afdeling A-Verkoop Afdeling B-Dienstverlening Afdeling C-Financiele administratie

activiteit 1 activiteit 2 activiteit 3

werkproces1

activiteit 1 activiteit 4 activiteit 3

werkproces1

activiteit 1 activiteit 4 activiteit 6

werkproces1

Dubbele activiteiten

Mondelinge 

Optimalisatie van 

werk binnen de 

afdelingen

Database

1 +2applicatie

2

Database

1+3applicatie 

1
applicatie

3

Database

1+4applicatie 

1
applicatie

2
applicatie

1

Mondelinge 

communicatie

Dubbele applicaties 

en database die niet 

zijn geïntegreerd
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Voorbeeld van een architectuurvisualisatie

Dit jaar (AS-IS)

Afdeling A-Verkoop Afdeling B-Dienstverlening Afdeling C-Financiele administratie

activiteit 1 activiteit 2 activiteit 3

werkproces1

activiteit 1 activiteit 4 activiteit 3

werkproces1

activiteit 1 activiteit 4 activiteit 6

werkproces1

Dubbele activiteiten

Mondelinge 

Optimalisatie van 

werk binnen de 

afdelingen

Over 3 jaar (TO-BE)

Database

1 +2applicatie

2

Database

1+3applicatie 

1
applicatie

3

Database

1+4applicatie 

1
applicatie

2

Afdeling A Afdeling B Afdeling C

bedrijfsproces1
activiteit 1 activiteit 2 activiteit 4 activiteit 6

applicatie

1

Mondelinge 

communicatie

Dubbele applicaties 

en database die niet 

zijn geïntegreerd

Ontdubbeling van 

activiteiten

Optimalisatie van 

werk over afdelingen 

heen

9 activiteiten - 6 applicaties - 3 databases

6 activiteiten - 3 applicaties - 2 databases
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Deze visualisatie toont hoe over drie jaar de afdelingen meer, beter en sneller samenwerken. Nu is er uitsluiten mondeling contact en worden onnodig veel 

fouten gemaakt in informatieverwerking en papierstromen. In de toekomst gewerkt met de drie concepten: ontdubbeling van activiteiten en applicaties, 
invoeren van bedrijfsprocessen en verbeteren van applicatieintegratie. De visualisatie toont de toepassing van deze concepten

applicatie 

1

applicatie 

2

applicatie 

3

Gemeenschappelijke ICT
Database

1 +2

Database

3 +4

Mondelinge en 

elektronische 

communicatie

Ontdubbeling van 

applicaties en 

database die ook 

zijn geïntegreerd

bedrijfsproces2
activiteit 3 activiteit 4



Voorbeeld van een architectuurvisualisatie

Op deze ExitPoverty website wordt 

met een mooie 

architectuurvisualisatie de 

strategische oplossing van 

eOverheid gecommuniceerd voor 

veilige en geautomatiseerde 

verwerking van belastingaangiftes 

met ingewikkelde concepten zoals 

e-procurement, encryptie.
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De ‘catch’ hier is overigens dat de rest van de tekst gaat over hoe de relatie tussen 

overheid en burger en bedrijf ten goede verbetert door het creëren van participatie en 

verbeterde kwaliteit van overheidsdienstverlening oa via internet. Dus de visualisatie is zo 

sterk dat ze wordt gebruikt om aandacht te vragen voor een ander vraagstuk.



Zorg met een enterprise architectuurvisualisatie 

voor inzicht en overzicht in de gehele situatie!

• Meten is weten!

• Stel dat de klanten ontevreden zijn over de service van de organisatie 

en dat keer op keer verbeterprojecten zijn uitgevoerd.en dat keer op keer verbeterprojecten zijn uitgevoerd.

• Maar dat er nog nooit een totaaloverzicht is gemaakt van 
– de huidige wijze van samenwerken en aansturing op de balie, interne afdelingen 

en bij de klantenservice 

– de wijze van gebruikmaking van computer en softwareapplicaties bij het werk 
conform afspraken (beleid)

• Maak dan dat totaaloverzicht  van de huidige situatie en samenhang 
van business en IT

• Dit totaal overzicht geeft inzage in waar hardnekkige problemen zitten 
en wat de oorzaak is en mogelijke oplossingen zijn.
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De architectuurvisualisatie van de huidige situatie laat zien

dat de organisatie niet in control is

Overzicht van markt en producten en diensten van een gemeente op het gebied van wonen, werken en educatie aan burgers en bedrijven
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De architectuurvisualisatie van de gewenste situatie laat zien

dat de organisatie wel in control is

Toegepaste concepten
hier zijn:

-Standaardisatie

-Hergebruik

Woonmarkt/

producten en diensten

Werkmarkt/

producten en diensten

Educatiemarkt/

producten en diensten

-Alignement

-Specialisatie

Dit  leidt oa. tot

-Lagere kosten

-Lagere complexiteit

-Betere 

beheersbaarheid

-Hogere kwaliteit van 
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-Hogere kwaliteit van 

dienstverlening

(maar pas als dit de AS-

IS situatie is)

Het gaat bij een 
architectuurvisualisatie 

om het tonen van de 

(uit)werking van de 
concepten!!!



4. Wanneer en waarom een architectuurvisualisatie maken?

• Maak een architectuurvisualisatie wanneer:

– Strategie naar beleid dient te worden vertaald en de impact vooraf in beeld dient te zijn

– Een project wordt opgestart of dreigt te mislukken

– Als de risico’s en het budget van een vernieuwing of project sterk gecontroleerd dienen te worden

– Als er een gemeenschappelijk beeld en begrip over de strategie van de oplossing

ontbreekt of gecreëerd dient te worden

• Waarom een architectuurvisualisatie maken?

– Om herstelkosten te voorkomen, tijd en kosten te verlagen– Om herstelkosten te voorkomen, tijd en kosten te verlagen

– Complexiteit te kunnen verlagen

– Een project of vernieuwing beter te kunnen managen en besturen

• Wanneer geen architectuurvisualisatie maken?
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5. Hoe maak je een architectuurvisualisatie?

Om een architectuurvisualisatie te maken moeten we een paar lastige zaken doen:

1. We dienen de werking van verschillende oplossingsrichtingen te (leren) kennen voor kennis & ervaring

bepaalde soorten problemen

2. We dienen vanuit die oplossingsrichtingen (ook concepten geheten) te leren kijken naar 

het probleem en te zoeken naar de oorzaak

3. We dienen de werking van concepten eerst op te schrijven in korte tekst. De 

zelfstandige naamwoorden zijn de onderdelen, de werkwoorden zijn de relaties tussen 

conceptueel kijken

tekst analyse

de onderdelen. Hier maken we een metamodel mee, te gebruiken voor inventarisatie

4. We dienen de samenwerkende onderdelen van een concept te kunnen visualiseren in 

samenwerking met het resultaat dat ze produceren. In de huidige situatie en gewenste 

situatie.
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metamodel voor inventarisatie

visualisatie van model



6. Voorbeelden van met visualisaties opgeloste vraagstukken

• Een ziekenhuis maakte veel fouten in declaraties (behandel-

rekeningen) die werden verstuurd naar de verzekeraars van patiënten

– Gevisualiseerde oplossingsrichting/concept: integraal behandelbeeld  en verzorgingsplan 

van de patiënt; aan de hand van uniek benoemde behandel -& verzorgingsactiviteiten.

• De klanten van een overheidsorganisatie kregen via verschillende

contactkanalen andere antwoorden op dezelfde vraag

– Gevisualiseerde oplossingsrichting/concept: kanaalintegratie; aan de hand van gegevens 

uit een gemeenschappelijke bron.

• Een telecomorganisatie had veel storingen in hun internet-access

service: klanten hadden wel betaald maar kregen geen toegang.

Integraal klantbeeld

Multichannel, single source

service: klanten hadden wel betaald maar kregen geen toegang.

– Gevisualiseerde oplossingsrichting/concept: geautomatiseerde koppeling van applicaties; 

de verschillende tijdsregistratie, abonnementenregistraties en klantadministraties zijn 

ontdubbeld en communiceren via XML/SOAP-webservices op basis van één standaard 

klantrelatie-ID .
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Gemeenschappelijk factor: gegevensconsistentie!

Integratie en ontdubbeling
van apps



5. Discussie en Vragen

• Werkt u zelf vaak met visualisaties?

• Voor welke vraagstukken in de organisatie• Voor welke vraagstukken in de organisatie

zou u zelf met een visualisatie aandacht 

willen vragen?

• Welke vraagstukken zou u met visualisaties

willen helpen oplossen?

• Waarom zijn dit voor u belangrijke vraagstukken?• Waarom zijn dit voor u belangrijke vraagstukken?

• Welke oplossingsrichtingen of concepten kent u 

die u met een visualisatie in beeld kunt brengen, 

om zo mensen te overtuigen dat het een goede 

oplossing is voor een vraagstuk?
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Einde

• Dank u voor uw aandacht tijdens deze presentatie.

• Ik zie u graag uw visualisatie van een vraagstuk of 

oplossing terug op een volgende kennisavond.

Visualiseren is het inzichtelijk en overzichtelijk maken Visualiseren is het inzichtelijk en overzichtelijk maken Visualiseren is het inzichtelijk en overzichtelijk maken Visualiseren is het inzichtelijk en overzichtelijk maken 
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Visualiseren is het inzichtelijk en overzichtelijk maken Visualiseren is het inzichtelijk en overzichtelijk maken Visualiseren is het inzichtelijk en overzichtelijk maken Visualiseren is het inzichtelijk en overzichtelijk maken 

van de samenhang der dingen.van de samenhang der dingen.van de samenhang der dingen.van de samenhang der dingen.

Met een gemeenschappelijk beeld en begrip tot gevolg.Met een gemeenschappelijk beeld en begrip tot gevolg.Met een gemeenschappelijk beeld en begrip tot gevolg.Met een gemeenschappelijk beeld en begrip tot gevolg.


