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Abstract 
This report describes the development of information architecture for organizations providing 

certificates to real estate agents in the Netherlands. At the moment several communication 

problems exist between these organizations which have forced their management to look for 

solutions. The information architecture should be able to solve these problems by providing 

more structure to the collaboration between these organizations. 



Samenvatting 
Opdrachtformulering 

KEMA Quality b.v. (KEMA), VastgoedCert (VGC) en SVMNIVO werken samen in het kader 
van de examinering, de registratie en de (her)certificatie van makelaars. Kernactiviteiten binnen 
de samenwerking zijn tussen de partijen zijn: 

•!• Het beheren van de criteria voor certificatie 
•!• Het beheren van het zogeheten certificatieschema (door VGC) 
•!• Het examineren van kandidaten (door SVMNIVO) 
•!• Het certificeren van kandidaten (door KEMA) 

Het is echter gebleken dat de communicatie tussen de verschillende organisaties op dit moment 
niet optimaal verloopt. Dit kan de betrouwbaarheid van het certificeringsproces in gevaar 
brengen door het ten onrechte certificeren van een klant. Deze ontwikkeling is natuurlijk funest 
voor de betrokken partijen en het imago van de makelaardij. Binnen elk van de genoemde 
partijen warden informatiesystemen en software - applicaties toegepast. Deze systemen en 
applicaties kennen diverse beperkingen en vertonen verschillende problemen. 
Het management van SVMNIVO, VGC en KEMA hebben het belang van een betere 
samenwerking onderkend. Dit is vervolgens neergelegd in de onderstaande onderzoeksbehoefte: 

Ontwikkel een informatie / communicatie - architectuur voor de genoemde samenwerkende 
partijen (inter - organisationeel). Deze architectuur client te zijn gebaseerd op enerzijds een 
analyse van de huidige situatie en de tekortkomingen die daarbij warden ge1dentificeerd en 
anderzijds op goed - onderbouwde 'state - of - the art' inzichten uit literatuur en praktijk. Het 
doel van de architectuur is: 

Het bieden van een basis voor de functionele en kwaliteitsspecificatie van de diverse 
informatiesystemen en software applicaties. 

In dit verslag zal er alleen gekeken warden naar het hercertificatieproces tussen de drie 
organisaties SVMNIVO - VGC - KEMA. Voor de analyse van het probleem zal er gebruik 
gemaakt warden van een aantal instrumenten: 

•!• Ishikawa diagrammen 
•!• De software applicatie PROTOS 
•!• De UML modelleertaal 
•!• De VOLERE requirements template 

Het gebruik van de Ishikawa diagrammen heeft geleid tot de volgende kernsymptomen 
(hoofdtekortkomingen) binnen de keten: 
Het hercertificatieproces is niet efficient genoeg 
De betrouwbaarheid van de informatiestromen in het hercertificatieproces is niet optimaal 

Uit deze symptomen kunnen twee definities gehaald warden, namelijk een definitie voor: 

1. Efficiency; 
2. betrouwbaarheid 



Deze begrippen worden als volgt gedefinieerd: 

Efficiency > 

De mogeli;kheid om een activiteit te verrichten met een minimale tijds-en energiebesteding. 

De informatie in de bedrijfsketen ontstaat bij SVMNIVO en gaat vervolgens naar VGC en 
KEMA. Het is echter niet altijd zo dat de informatie met de juiste snelheid wordt geleverd. Het 
komt vaak voor dater bij VGC en KEMA enige tijd gewacht moet worden voordat er aan een 
activiteit begonnen kan worden. Deze wachttijd kan varieren van een paar uur tot meet clan een 
maand. De tijdigheid in dit geval moet verbeterd worden. Met behulp van de huidige 
technologieen zou het voor VGC en KEMA mogelijk moeten zijn om de benodigde informatie 
met een druk op de knop te benaderen. Dit is echter niet het geval. Hetgeen vooral wordt 
veroorzaakt door het gebruik van verschillende SA's. Het gebrek aan communicatie tussen de 
SA's zorgt ervoor dat de toegankelijkheid van de informatie niet optimaal is. En dater data
inconsistenties ontstaan. Deze tekortkomingen zorgen er voor dat het verkrijgen van 
betrouwbare en nuttige informatie !anger duurt clan noodzakelijk. Dit is precies water bedoeld 
wordt met het begrip efficiency met betrekking tot de werkwijze in de bedrijfsketen. 

Betrouwbaarheid> 

Heel simpel gezegd kan betrouwbaarheid van informatie als volgt gekenmerkt worden: 

Klopt de verstrekte infarmatie? 

Als de informatie altijd klopt is er een betrouwbaarheid van 100%. Is dit niet het geval clan zal de 
betrouwbaarheid van de verstrekte informatie dalen. De betrouwbaarheid kan dus eigenlijk 
gekwantificeerd worden met de volgende formule: 

Aantal keer dat de verstrekte 
informatie klopt 

Totaal aantal keer dat er 
informatie is verstrekt 

* 100 % = betrouwbaarheid in % 

Deze formule client alleen om aan te geven water nou precies bedoeld wordt met 
betrouwbaarheid. De formule zal verder niet in dit afstudeerverslag gebruikt worden. 
In het verleden is gebleken dat de verstrekte informatie binnen de bedrijfsketen niet altijd klopte. 
Dit kwam voor in de informatiestroom tussen SVMNIVO en VGC en tussen SVMNIVO en 
KEMA. Het kwam ook voor tussen VGC en KEMA. De data-inconsistencies en het gebrek aan 
controle mogelijkheden van de informatie worden vooral veroorzaakt doordat er tussen de 
applicaties niet gecommuniceerd kan worden, wat uiteindelijk ervoor zorgt dat de 
informatiestromen in de keten niet altijd betrouwbaar zijn. 
Er is echter nog niet beschreven waar deze problemen zich precies voordoen. Dit wordt gezien 
als een analyse van het proces. Eerst zal er aangegeven worden waar de efficiency in het proces 
verhoogd zou kunnen worden. 

Aan de hand van deze definities kan het hercertificatieproces geanalyseerd worden. Eerst zal 
begonnen worden met het begrip efficiency: 

De efficiency kan verbeterd worden bij activiteit "opsturen lijst naar VGC en KEMA". 
SVMNIVO verstuurt maandelijks een excel-lijst met daarop de klanten die een bepaald vak 
hebben gehaald. Het zou eigenlijk zo moeten zijn dat direct na het behalen van een vak deze 
informatie beschikbaar zou moeten zijn voor zowel VGC en KEMA. De tijd die er op dit 



moment over heen gaat voordat deze informatie VGC en KEMA bereikt kan dus oplopen tot 
een maand (in sommige gevallen zelfs langer clan een maand) 

Bij de activiteit ''VGC controleert of klant voldoet aan eisen" wordt er door VGC gecontroleerd 
of een klant de 4 benodigde vakken heeft gehaald. Omdat VGC een excel-lijst ontvangt van 
SVMNIVO wordt er ook in de SA Microsoft Excel gecontroleerd of een klant voldoet aan de 
hercertificatie eis. In het verleden werd dit gedaan door de binnengekomen lijst van SVMNIVO 
na te gaan en op een eigen excel-lijst een kruisje te plaatsen bij een klant als die een vak heeft 
gehaald. Wanneer een klant vier kruisjes heeft, kan de klant opnieuw gecertificeerd worden. Nu 
wordt er aan de hand van een aantal macro's (programmetjes in Microsoft Excel die bepaalde 
stappen automatiseren) in Microsoft Excel "automatisch" kruisjes geplaatst bij de klanten die 
vakken hebben behaald. Er moeten door de VGC medewerken echter nog wel een aantal 
activiteiten gedaan worden voordat de macro de kruisjes kan plaatsen. Dit proces is vrij 
omslachtig en tijdrovend en zou met behulp van modeme technologie veel sneller kunnen 
gebeuren. 

De activiteit "opsturen 2 certificatie overeenkomsten naar klant door VGC" kan veel eerder zelf 
door de klant opgestuurd worden. De klant kan deze overeenkomsten downloaden van de site 
van VGC of KEMA. De klant weet immers wanneer hij / zij voldoet aan de hercertificatie eis. 
En hoeft dus eigenlijk niet te wachten op de certificatie overeenkomsten die VGC opstuurt. 
Echter dit zou alleen maar werken met de aanname dat de klant weet wanneer hij / zij opnieuw 
gecertificeerd kan worden. Dit hoeft niet altijd het geval te zijn. De klant zou na het behalen van 
zijn laatste vak een bericht moeten krijgen dat de certificatie overeenkomsten ondertekend 
opgestuurd kunnen worden naar VGC. Hier wordt nog op terug gekomen. Als dit proces goed 
verloopt, zal dit betekenen dat de tijd die nodig is voor het opsturen van de certificatie 
overeenkomsten afgetrokken kan worden van de doorlooptijd van het hercertificatieproces. 

De activiteit "KEMA controleert aanvraag" wordt eigenlijk al uitgevoerd door VGC. Om de 
efficiency te verhogen kan deze activiteit door een organisatie uitgevoerd worden. Wanneer het 
controleren maar door een organisatie wordt gedaan hoeft er clan ook geen post meer verstuurd 
te worden tussen VGC en KEMA. Dit zou de efficiency verhogen van het hercertificatieproces. 
De betaling van de factuur zou clan ook veel sneller kunnen gebeuren. Immers na het behalen 
van het laatste vak kan VGC al de factuur versturen. Het versturen van het certificaat naar de 
klant kan clan ook sneller gebeuren. 

De betrouwbaarheid van het hercertificatieproces 

Eerder is aangegeven water bedoeld wordt met het begrip betrouwbaarheid. Aan de hand van 
deze definitie zal het hercertificatieproces geanalyseerd worden: 

Bij de activiteit "opsturen lijst naar VGC en KEMA" is in het verleden gebleken dat de verstrekte 
informatie van SVMNIVO niet altijd klopte. Dit maakt de informatie vanuit SVMNIVO minder 
betrouwbaar. 

Bij de activiteit ''VGC controleert of klant voldoet aan eisen" wordt er door VGC gecontroleerd 
of een klant de 4 benodigde vakken heeft gehaald. Omdat VGC een excel-lijst ontvangt van 
SVMNIVO wordt er ook in de SA Microsoft Excel gecontroleerd of een klant voldoet aan de 
hercertificatie eis. In het verleden werd dit gedaan door de binnengekomen lijst van SVMNIVO 
na te gaan en op een eigen excel-lijst een kruisje te plaatsen bij een klant als die een vak heeft 
gehaald. Wanneer een klant vier kruisjes heeft, kan de klant opnieuw gecertificeerd worden. Nu 
wordt er aan de hand van een aantal macro's (programmetjes in Microsoft Excel die bepaalde 
stappen automatiseren) in Microsoft Excel "automatisch" kruisjes geplaatst bij de klanten die 
vakken hebben behaald. In dit proces kunnen er een aantal fouten gemaakt worden waardoor er 
foutieve informatie gegenereerd wordt. Hierdoor zal de betrouwbaarheid van de 
informatiestromen vanuit VGC kunnen doen dalen. 



KEMA voert bij de activiteit "KEMA controleert aanvraag" of een klant voldoet aan de 
hercertificatie eis . Dit moet echter gedaan worden aan de hand van dezelfde Excel-lijst die is 
ontvangen van SVMNNO. Eerder is aangegeven welke problemen er kunnen ontstaan door 
gebruik te maken van Microsoft Excel om te bepalen of een klant voldoet aan de eisen. Deze 
problemen kunnen ook bij KEMA voorkomen en op die manier de betrouwbaarheid van de 
informatiestroom van KEMA verlagen. 

De VOLERE template maakt het mogelijk om de informatiebehoeften binnen de keten te 
identificeren: 

De efficienry van het hemrtificatieproces 

Zowel KEMA als VGC willen direct toegang hebben tot de informatie van een klant. Het gaat 
bier clan om informatie over behaalde vakken van een klant. Op dit moment zijn zowel KEMA 
als VGC afhankelijk van de maandelijkse post die zij ontvangen van SVMNNO hierover. Een 
verbetering op dit punt zal de efficiency van het hercertificatieproces doen toenemen. 
Zowel KEMA als VGC willen bij het opzoeken van een klant direct alle nuttige informatie over 
een klant op hetzelfde scherm zien wanneer de zoekactie is voltooid. Beide partijen zouden graag 
het volgende willen weten: 

• De opleidingsgegevens van de klant, heeft deze klant een vak we! of niet gehaald? Welke 
vakken moet deze klant eventueel nog voltooien? 

• De NA W gegevens van de klant 

• Wanneer verloopt het huidige certificaat van de klant en moet de klant zich 
hercertificeren? 

• Alle diploma's die een klant behaald heeft en de examencijfers 

• De bewijzen van een behaald examen van een klant moeten ook digitaal beschikbaar zijn. 

Op het gebied van communicatie is geconstateerd dater geen standaarden worden gebruikt met 
betrekking tot het hercertificatieproces. Er zijn over de hele keten gezien geen 
procesbeschrijvingen van het hercertificatieproces. Voordat er in de bedrijfsketen 
gecommuniceerd kan worden is het van belang dat er met dezelfde begrippen gewerkt wordt. 
Hier moeten afspraken over gemaakt worden. De begrippen waar men afspraken over maakt 
moeten voor de drie partijen in de bedrijfsketen in begrijpelijke taal omschreven worden. Dat wil 
zeggen <lat bet duidelijke definities bevat die passen binnen de context van de bedrijfsvoering van 
de bedrijfsketen. Een voorbeeld hiervan is de afspraak over het begrip klant. Hierbij kan men 
zich de vraag stellen wat is een klant? En wat voor gegevens worden van een klant bijgehouden. 
Uit welke gegevenselementen bestaan de NA W gegevens van een klant? Bij SVMNNO en VGC 
zijn deze gegevens niet gelijk aan elkaar. Dit kan data-inconsistenties veroorzaken. 

Verder is het ook van belang dater een doe! van de bedrijfsketen wordt gespecificeerd. Binnen 
de organisaties zijn er we! doelen gespecificeerd, maar er is geen algemeen doe! gespecificeerd 
voor de bedrijfsketen. 

Het verbeteren van deze pun ten zal leiden tot het verhogen van de efficiency binnen het 
hercertificatieproces. Aan deze behoeften ten aanzien van het verhogen van de efficiency van het 
hercertificatieproces kan met behulp van een duidelijk gespecificeerde structuur en organisatie in 
de gebruikte applicaties voldaan worden. Binnen de bedrijfsketen bestaat er de voorkeur voor het 
ontwikkelen van een webapplicatie die deze processen moet ondersteunen. Door te werken met 
een applicatie zal de snelheid van de informatiestromen toenemen en zullen er geen data -
inconsistencies zijn aangezien er met een applicatie wordt gewerkt. 

VGC 
KEM 



Betrouwbaarheid informatiestromen hercertificatieproces 

Eerder is al aangegeven dat het werken met een duidelijke structuur van de applicaties de data -
inconsistencies in de informatiestromen binnen de bedrijfsketen zal verminderen. Dit zorgt er 
direct voor dat de informatiestromen in de bedrijfsketen betrouwbaarder wordt. 

Aan deze wensen van de bedrijfsketen kan voldaan worden door aan de hand van een IA aan te 
geven waar de webapplicatie aan moet voldoen om de tekortkomingen binnen de bedrijfsketen 
op te lossen. 

Voor de ontwikkeling van de IA zal er gebruik worden gemaakt van het Zachman framework. 
Dit framework wordt in de volgende tabel getoond. 

Zachman Framework for Enterprise Architecture 

Order Layer 
What How Where Who When Why 
(Data) (Function) (Network) (People) (Time) (Motivation) 

Scope 
List of 

List of 
List of 

List of 
List of 

Context 
things locations in 

organizations 
events List of 

1 important 
processes 

which the significant business Boundary 
to the 

the business 
business 

important to 
to the goals/ strategies 

Planner performs the business 
business operates business 

Business e.g., 
e.g., e.g., 

Model 
Semantic 

Business Business e.g., Work 
e.g., 

e.g., Business 
2 or E ntity- Master 

Concepts 
relationship 

Process Logistics Flow Model 
Schedule 

Plan 
Owner 

Model 
Model System 

System 
e.g., 

e.g., 
e.g., 

e.g., Human e.g., B . 
3 Model Logic 

Logical 
Application 

Distributed 
Interface 

p . e.g., usmess 
Data System rocessmg Rule Model 

Designer 
Model 

Architecture 
Architecture 

Architecture Structure 

Technology e.g., 
e.g., e.g., e.g., Model Physical e.g., System e.g., Rule 

4 
Physics Data Design 

Technology Presentation Control 
Design 

Builder Model 
Architecture Architecture Structure 

Component 
e.g., Data e.g., 

e.g., 
e.g., Security 

e.g., 
e.g., Rule 

5 Configuration Network Timing 
Implementer 

Definition Program 
Architecture 

Architecture 
Definition 

Specification 

Functioning 

6 
Enterprise 

e.g., Data 
e.g., e.g., e.g., e.g., 

e.g., Strategy Instances Function Network Organization Schedule 
Worker 

Tabe/ 1: Het Zachman framework 

De rijen in het framework representeren de verschillende perspectieven binnen een informatie -
architectuur. In dit verslag zal er alleen gekeken worden naar de eerste 3 perspectieven, namelijk; 

·:· De Scope context boundary view 

·:· De Business model concepts view 
•!• De System model logic view 

Het Zachman framework biedt echter geen gestructureerde methodiek voor het ontwikkelen van 
de informatie - architectuur. Daarom is er gekozen voor een methodiek die een nauwe binding 
heeft met het Zachman framework en de VOLERE requirements template. Deze methodiek is 



ontwikkeld door The Open Group en heet The Open Group Architecture Framework 
(fOGAF). Van deze methodiek is alleen de eerste 4 fasen doorlopen, omdat deze overeenkomen 
met de eerder besproken perspectieven van Zachman. Het gebruik van TOGAF heeft 
geresulteerd in de volgende uitkomsten die van directe waarde kunnen zijn voor de betrokken 
partijen: 

1. Meerdere to-be processen die rekening houdt met de verantwoordelijkheden van de partijen 
binnen het hercertificatieproces 

2. Een beschrijving van de activiteiten in deze to-be processen 
3. Een business data model gemaakt m.b.v. U:ML. Dit model geeft de belangrijkste entiteiten 

weer die van belang zijn in het to-be hercertificatie proces. De relaties tussen deze entiteiten 
wordt hierbij ook aangegeven 

4. Een high level petri network die aangeeft welke informatiestromen er zijn tussen de 
certificerende partij en de examinerende partij 

5. Een business function / data entity matrix. Deze geeft aan welke informatie geleverd moet 
warden door een organisatie binnen de keten SVMNIVO - VGC - KEMA. 

6. Een structuur voor de huidige en toekomstige software - applicaties die gebruikt zullen 
warden om het bedrijfsproces te kunnen ondersteunen 

De resultaten van de analyse en het ontwerp zijn gepresenteerd aan de betrokkenen (SVMNIVO, 
KEMA en VGC). Het ontwerp is vooral met KEMA besproken aangezien <lit de opdrachtgever 
van het afstudeeronderzoek is. Bij deze validatie is aangegeven <lat het ontwerp de beschreven 
symptomen adequaat aanpakt. De bevindingen van de analyse en het ontwerp zullen verder 
gebruikt warden bij de ontwikkeling van de nieuwe webapplicatie. 
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Onderdeel I 

De Orientatie 



1 Introductie 

•!• Achtergrond 

Dit boofdstuk zal acbtergrond informatie geven over bet 

afstudeerproject. Deze acbtergrond informatie maakt bet 

makkelijker om de problematiek te begrijpen en in bet 

juiste perspectief te plaatsen. Eerst zal begonnen worden 

met bet projectkader waama de probleemformulering 

gegeven zal worden. De scope van bet onderzoek en de 

doelstelling van bet onderzoek sluiten dit boofdstuk af 

1.1 Projectkader 

Introductie 

Tot aan het jaar 2001 was er sprake van een wettelijke beediging van een makelaar. Per 1 maart 
2001 heeft de rijksoverheid de wettelijk geregelde beediging en titelbescherming van makelaars in 
onroerende zaken afgeschaft. Vanaf dat moment mocht iedereen zich een makelaar of taxateur 
noemen. Dit kan men zien als een risicovolle ontwikkeling, gezien de enorme bedragen die spelen 
bij de aan - en verkoop van onroerend goed. De certificeringsregeling vervangt de voorheen 
bestaande wettelijke regeling en is ontwikkeld in samenwerking met de toonaangevende 
makelaarsorganisaties. Om het certificeringsproces in goede banen te leiden hebben een aantal 
organisaties besloten de kwaliteit van de makelaar te waarborgen. KEMA Quality b.v. (KEMA), 
VastgoedCert (VGC) en SVMNIVO werken samen in het kader van de examinering, de 
registratie en de (her)certificatie van makelaars. 
Om onduidelijkheden te voorkomen wordt er gewerkt met het begrip klant. Een klant is een 
persoon (een makelaar) die al een certificaat heeft en in aanmerking komt voor hercertificatie. 
Kemactiviteiten binnen de samenwerking zijn tussen de partijen zijn: 

• Het beheren van de criteria voor certificatie 

• Het beheren van het zogeheten certificatieschema (door VGC) 

• Het examineren van kandidaten (door SVMNIVO) 

• Het certificeren van kandidaten (door KEMA) 

Daarnaast spelen een aantal andere belanghebbende partijen een indirecte rol, zoals de 
branchevereniging van makelaars (bijvoorbeeld de NVM), de opleidingsinstituten en diverse 
overheidsins tan ties. 
De organisaties SVMNIVO, VGC en KEMA verrichten afzonderlijk van elkaar goed werk en 
zijn heel professioneel bezig met het certificeren van de makelaars in wording. Elke organisatie 
heeft duidelijk zijn taken afgebakend en het is onder de organisaties ook duidelijk water van 
elkaar verwacht kan worden. 
Het is echter gebleken dat de communicatie tussen de verschillende organisaties op dit moment 
niet optimaal verloopt. Dit kan de betrouwbaarheid van het certificeringsproces in gevaar 
brengen door het ten onrechte certificeren van een klant. Deze ontwikkeling is natuurlijk funest 
voor de betrokken partijen en het imago van de makelaardij. Dit zou er uiteindelijk toe kunnen 
leiden dater geen waarde meer wordt gehecht aan een certificaat verstrekt door KEMA. 
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De hierboven besproken organisaties onderkennen dat het samenwerken op de huidige manier 
niet ten goede komt aan de betrouwbaarheid en performance van het (her)certificeringsproces. 
E r zal dus een integrale oplossing moeten komen ter verbetering van de informatie stromen 
tussen de organisaties. Deze oplossing zou het verouderd en omslachtig proces dat nu gehanteerd 
wordt moeten vervangen. 
Voor een organisatie die naar buiten draagt dat het de instantie is die makelaars van N ederland 
(her)certificeert is het van belang dat de (her)certificering ook betrouwbaar is. Als dit niet het 
geval is komt de naam van de organisatie in het geding en zullen er andere organisaties komen die 
het werk zullen overnemen. Het is dus van belang in kaart te brengen hoe de huidige 
informaties tromen lopen en aan de hand hiervan een model te maken van de gewenste situatie. 

1.2 Een nadere orientatie op de praktijk 

E r zijn een aantal orienterende gesprekken gevoerd binnen SVMNIVO, VGC en KEMA metals 
doel om na deze gesprekken meer inzicht te hebben over de volgende pun ten: 

1. D e primaire processen van het bedrij f 
2. D e bedrijfscultuur 
3. D e overeenkomsten en verschillen in opvatting over de vraags telling en de bereidheid om 

aan de oplossing te werken 
4. D e mate waarin intern al aan het vraags tuk gewerkt is en waarom dat niet geslaagd is 
5. D e beschikbare onderzoekgegevens 
6. D e aard en omvang van het advieswerk om het ges telde probleem op te lossen 
7. H et draagvlak voor de opdrachtverstrekking en de probleemaanpak 

Na een verslag van deze gesprekken gemaakt te hebben, werden deze opgestuurd ter controle aan 
de drie partijen en de eerste begeleider. D e resultaten hiervan zijn in tabel 4 weergegeven. Aan de 
hand van deze resultaten kan er een SWOT - analyse [Ansof et al., 1965] gemaakt warden. D eze 
zal ook getoond wa rden. 

SVMNIVO VGC KEMA 
Primaire processen Het examineren van Het registreren van Het uitgeven van een 

klanten gecertificeerde certificaatnummer 
makelaars, het 
bepalen waar een 
makelaar aan moet 
voldoen, het 
bepalen of een 
makelaar voldoet 
aan de certificatie I 
hercertificatie eis 

Visie van de andere Vanuit de keten is er Idem Idem 
betrokkenen tot overeenstemming 

gekomen dat de 
huidige werkwijze niet 
voldoet. Men wilt dit 
verbeteren 

Bedrijfscultuur Vrij open VGC is een kleine Het certificeren bij 
bedrijfscultuur bij organisatie, met KEMA wordt gedaan 
SVMNIVO. een open door 1 persoon. De 
Aangezien dit een bedrijfscultuur omgang met anderen 
inteme opdracht is is wel vrij open. Hier 
kan er hier ook niet kan ook niet al te 
teveel over gezegd veel over gezegd 
worden worden. 
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Bereidheid om aan Vanuit de hele keten is 
oplossing te werken er een grote 

bereidheid om aan de 
oplossin2 te werken. 

Waarom eerdere Dit is de eerste keer 
pogingen niet dater m.b.v. een 
geslaagd? afstudeerproject naar 

de problematiek wordt 
2ekeken. 

De beschikbare Er zijn genoeg 
onderzoeksgegevens onderzoeksgegevens 

beschikbaar in de 
keten 

De aard en omvang Dit is al besproken in 
van het advieswerk om Hoofdstuk 1 
gestelde probleem op 
te lossen 
Draagvlak voor de Door het grote aantal 
opdrachtverstrekking gesprekken dat er zijn 
en probleemaanpak gevoerd binnen de 

bedrijfsketen en de 
inbreng vanuit de 
bedrijfsketen is er 
draagvlak gecreeerd. 
Dit blijft echter een 
inteme opdracht, dus 
kan bier minder 
rekening mee 
2ehouden worden 

Tabel 2: De resultaten uit het oriifnterend gesprek 

Figuur 3 geeft de relaties weer tussen de drie partijen in de keten. Dit is een vereenvoudigde blik 
op de sam enwerking die is verkregen na de orienterende gesprekken. 
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= informatie stroom 
Certificaten 

~----.> = product 
Figuur 1: Samenwerking in de bedrijfsketen SVMNIVO- VGC - KEMA 

Voor een klant zich kan hercertificeren moet die zich eerst certificeren. Een klant haalt hiervoor 2 
examens bij SVMNIVO en meldt zich aan bij VGC. VGC meldt deze persoon vervolgens weer 
aan bij KEMA, die een certificaatnummer terugstuurt naar VGC. Vervolgens geeft VGC het 
certificaat samen met het officiele certificaatnummer uit. Dit certificaat is vijf jaar geldig. In deze 
vijf jaren moet de klant een aantal examens maken om opnieuw 5 jaren gecertificeerd te zijn. Dit 
wordt het hercertificatieproces genoemd. Figuur 3 specificeert echter nog niet welke informatie er 
wordt verstuurd. Deze informatie zal in hoofdstuk 4 getoond worden. 

Na de orienterende gesprekken is het mogelijk om een SWOT - analyse te maken. De SWOT -
analyse ([Ansof, (1965) en Andrews (1965]) analyseert de Strengths en de Weaknesses van een 
organisatie (interne analyse) en de Opportunities en Threats van de omgeving (externe analyse). 
Deze analyse van de keten volgt hieronder. 

Strengths 

Deze organisaties verrichten afzonderlijk van elkaar goed werk en zijn heel professioneel bezig 
met het certificeren van de makelaars in wording. Elke organisatie heeft duidelijk zijn taken 
afgebakend. 

Weaknesses 

De communicatie tussen de verschillende organisaties die zich bezig houden met het certificeren 
van de makelaars verloopt op dit moment niet optimaal. Als de informatie tussen deze 
organisaties niet optimaal verloopt, kan de betrouwbaarheid van het certificeringsproces in gevaar 
komen. 

Opportunities 
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De hierboven besproken organisaties onderkennen dat het samenwerken op de huidige manier 
niet ten goede komt aan de betrouwbaarheid van het certificeringsproces. E r moet dus een 
integrale oplossing komen om de informatie stromen tussen de organisaties te verbeteren. 

Threats 

Het komt steeds vaker voor dat de informatie omtrent een makelaar niet "up to date" is. Dit 
hoeft in de toekomst niet te verslechteren, maar dit kan er wel voor zorgen dat het imago van de 
bierboven beschreven organisaties bier onder zullen lijden. Wat er uiteindelijk toe kan leiden dat 
er geen waarde meer wordt gehecht aan een certificaat verstrekt door KEMA Quality. 

1.3 De probleemformulering 

Binnen elk van de genoemde partijen worden informatiesys temen en software - applicaties 
toegepast. Deze systemen en applicaties kennen diverse beperkingen en vertonen verschillende 
problemen. Bijvoorbeeld bieden deze systemen slechts beperkte ondersteuning, zowel voor wat 
betreft het leveren van managementinformatie als het bieden van ondersteuning aan uitvoerend 
personeel. Bovendien werken deze systemen beperkt samen. Dit gaat ten koste van 
respectievelijk een efficiente e.g. tijdige uitvoering van certificatieprocessen, en een effectieve 
besluitvorming betreffende de certificatie. Vooral de kwaliteit van de certificatiebeslissing die 
cruciaal is in het gehele sys teem van certificering laat dardoor zeer te wensen over. Daarnaast 
kent de informatievoorziening tussen SVMNIVO, VGC en KEMA onderling en naar externe 
partijen vele beperkingen. Daardoor is het vooralsnog beperkt of niet mogelijk 
managementinformatie te genereren die noodzakelijk is voor de bewaking, besturing en 
verbetering van de samenwerking tussen de betrokken partijen en het totale certificatie - sys teem. 
Hierdoor is tevens de communicatie naar de markt en andere betrokken partijen voor verbetering 
vatbaar. 

1.4 De doelstelling van het onderzoek 

Het management van SVMNIVO, VGC en KEMA hebben het belang van een betere 
samenwerking onderkend. En is vervolgens neergelegd in de onderstaande onderzoeksbehoefte: 

Het on twerp is gebaseerd op een analyse van de bestaande situatie en literatuur op het gebied van 
informatie - arcbitecturen en inter - organisationele communicatie. De beantwoording van deze 
doelstelling valt in twee gedeelten uiteen. Een ontwerpgedeelte en een validatie gedeelte. In het 
ontwerpgedeelte wordt ingegaan op de volgende vraag: 

Welke modellen kunnen er gehanteerd warden voor het ontwikkelen van een informatie -
arcbitectuur en welk begrippenkader wordt er bierbij gebruikt? 

In het validatie gedeelte zal het on twerp voorgelegd warden aan diverse betrokkenen. De centrale 
vragen die bier beantwoord moeten worden zijn: 
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l. Is het afgeleverde product nuttig en bruikbaar? 
2. Zo ja? Hoe kan mijn afgeleverd product dan gebruikt worden? 
3. Kan mijn afgeleverd product ook in flexibele omgevingen gebruikt worden? (Dit met 

oog op eventuele toekomstige veranderingen) 

1.5 De scope van het onderzoek 

De scope van het onderzoek geeft aan waar het onderzoek zich op zal rich ten. Wat wordt er niet 
behandeld en wat wordt er met name we! behandeld. 

1.5.1 Afbakenin g 

Tijdens het onderzoek zal duidelijk worden dat er een aantal partijen zijn die een rol spelen in de 
makelaarswereld. Dit onderzoek richt zich op de bedrijfsprocessen tussen de drie partijen die 
actief de kandidaten (her)certificeren. Het gaat dan om SVMNIVO, KEMA VGC. Er wordt 
alleen naar de activiteiten gekeken die verricht worden bij de hercertificatie van een klant. Andere 
partijen zoals NVM zullen buiten deze scope vallen, omdat deze partij niet direct betrokken is bij 
het hercertificeren van een klant. De informatie - architectuur wordt ontwikkeld op basis van 
informatie over het hercertificatieproces. Dit omdat het gros van de bestaande problemen op 
deze manier worden aangepakt. Deze problemen komen namelijk ook in het certificeringsproces 
voor. Op deze manier worden de bestaande problemen bij de partijen zo veel mogelijk 
aangepakt. 

1.5.2 Ondcrzoeksrichting 

Samengevat zal het onderzoek zich richten op het ontwikkelen van een informatie - architectuur 
die de huidige problematiek in het hercertificatieproces van de klanten oplost. De nadere 
orientatie op het probleem en vervolgens de analyse worden op een onderbouwde en 
gestructureerde manier uitgevoerd. Deze methodiek zal in hoofdstuk 3 beschreven worden. 
Naast literatuuronderzoek zullen dataverzameling middels interviews een grote rol spelen. 
Daarnaast wordt er ook nog gebruik gemaakt van exteme onderzoeksrapporten van Ventus B.V. 
en Desk. NL. 
Het invoeren van het ontwerp wordt gevalideerd aan de hand van interviews binnen de 
betrokken partijen. E r wordt dan bepaald wat de verschillende partijen eraan hebben en hoe de 
informatie - architectuur het best tot zijn recht komt binnen deze organisaties en met betrekking 
tot de samenwerking met andere partijen. 
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1.6 De beschrijving van de werkmethode 

In dit verslag zal een deel van het Tien Stappen Plan van Kempen en Keizer toegepast worden 
[Kempen et al., 2000]. Niet alle stappen uit het plan zullen uitgevoerd worden aangezien bepaalde 
stappen buiten de scope van het afstudeerproject vallen. De activiteiten die voor dit 
afstudeerverslag gebruikt zijn worden in figuur 2 getoond. De rechthoeken stellen een activiteit 
voor. Per activiteit zal aangegeven worden wat er gedaan wordt en hoe er aan bepaalde informatie 
is gekomen. Verder zal er ook aangegeven worden waar deze informatie in het verslag terugkomt. 

Literatuur 
onderzoek 

-. 

-. 

Exteme 
orientatie 

~---~---~ 

Intake 
gesprek 

Orienterende 
gesprekken 

I -

' 
Beschrijving 

process en 

' 

I 

I 
- L---B~e ... sc_h_n_·jv-ing--

- algemene 
problemen 

-------

Figuur 2: Werkmethode voor het verkrijgen van informatie 

Externe orientatie 

I 

Analyse 
huidige 
situatie 

Voordat er gesproken werd met de bedrijfsbegeleiders is er een beperkte voorstudie gedaan over 
de drie organisaties in de bedrijfsketen en over de sector waarin de organisaties opereren. De 
externe orientatie is bedoeld om informatie en inzichten op te leveren die nodig zijn om een 
succesvolle intake te kunnen hebben. 
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Intake gesprek 

Dit gesprek is meestal een kennismakingsgesprek met de begeleiders. Aangezien deze opdracht 
een interne opdracht vanuit de TU is, verliep dit gesprek tussen de afstudeerder en zijn eerste 
begeleider. Tijdens dit gesprek werd de opdracht besproken en bepaald of er een basis is voor 
een succesvolle opdrachtuitvoering. Het einddoel van deze fase is het afspreken van een datum 
voor het begin van het orienterend onderzoek teneinde het afgesproken thema nader te 
definieren en om te zetten in een concrete opdrachtformulering en plan van aanpak. 

Orienterende gesprekken 

Bij elke organisatie is er met een persoon gesproken. Bij SVMNIVO en VGC was dit een 
persoon van het management, bij KEMA een uitvoerend medewerker die direct bij het 
(her)certificatieproces betrokken is. Van tevoren is een vragenlijst samengesteld die na een 
correctie van de eerste begeleider gebruikt kon worden in de orienterende gesprekken. 
De resultaten hiervan zijn al besproken in paragraaf 1.2. 

Beschrijving processen 

Na de orienterende gesprekken kan er een begin worden gemaakt aan de beschrijving van de 
primaire processen die er zijn binnen de organisaties. Het gaat hier clan om de processen die door 
de drie organisaties !open. Dit is het hercertificatieproces van de klanten. Na deze gemaakt te 
hebben is er een aantal keer langsgegaan bij de drie partijen voor een terugkoppelsessie. Hierbij is 
er met dezelfde personen gesproken die tijdens de orienterende gesprekken aan het woord zijn 
gekomen. Het beschrijven van deze processen zal gedaan worden in hoofdstuk 3 aan de hand van 
het instrurnentarium die in hoofdstuk 2 beschreven zal worden. 

Beschrijving algemene prohlemen 

Na de orienterende gesprekken en het beschrijven van de processen is het mogelijk dat de 
algemene problemen binnen de bedrijfsketen aangetoond worden. Na een terugkoppelsessie met 
de drie partijen kan er tot overeenstemrning gekomen worden met betrekking tot de algemene 
problemen die er zijn binnen de bedrijfsketen. Deze algemene problemen worden aan de hand 
van Ishikawa diagramrnen beschreven. De uitleg over het gebruik van de Ishikawa diagrammen 
volgt in hoofdstuk 2. In deze paragraaf zullen ook aan de hand van de Ishikawa diagramrnen de 
algemene problemen in de keten getoond worden. 

Literatuuronderzoek 

Tijdens de literatuurstudie is er meer informatie opgezocht over de begrippen die spelen wanneer 
verschillende organisaties met elkaar samenwerken. Vanuit de praktijk (orientatie en beschrijving 
algemene problemen) komen er bepaalde situaties naar voren waar meer informatie voor nodig is. 
Met de kennis die uit de literatuurstudie volgt kan er een gedegen analyse gemaakt worden van de 
huidige situatie van de bedrijfsketen. 

Analyse huidige situatie 

Bij de analyse van de huidige situatie wordt er gebruik gemaakt van de kennis die is opgedaan uit 
de literatuurstudie en de beschrijving van de algemene processen. Na verschillende 
terugkoppelsessies met de drie partijen is er overeenstemrning bereikt met betrekking tot deze 
analyse. De analyse van de huidige situatie volgt in hoofdstuk 3 en zal met behulp van het 
instrumentarium ge:introduceerd in hoofdstuk 2 gedaan worden. 
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1. 7 De in de ling het verslag 

De opbouw van het verslag komt overeen met de opbouw van een wetenschappelijk onderzoek. 
Op basis van Kempen en Keizer [Kempen et al., 2000] worden de volgende fases gehanteerd bij 
dit wetenschappelijk onderzoek: 
Orienta tie; 
Analyse; 
On twerp; 
Implementatie. 

De implementatie valt vanwege tijdgebrek buiten het blikveld van dit afstudeerproject. 
De orientatie begint met een algemene beschrijving van het probleem en de betrokken partijen. 
Vervolgens wordt de opdracht besproken met de bijbehorende onderzoeksdoelen (zie hoofdstuk 
1). Het literatuuronderzoek wordt in hoofdstuk 2 gegeven. In hoofdstuk 3 vindt de analyse van 
de huidige situatie plaats. Hoofdstuk 3 behoort tot de analysefase. Het on twerp wordt in 
hoofdstuk 4 gei:ntroduceerd. De validatie van het ontwerp zal ook in dit hoofdstuk naar voren 
komen. In hoofdstuk 5 zullen de conclusies en aanbevelingen besproken worden. 
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2 De literatuur 

•!• Achtergrond 

In dit hoofdstuk zal er eerst breed gekeken worden 

naar de problemen die zich voor kunnen doen bij de 

samenwerking tussen verschillende organisaties. De 

begrippen die hierbij een rol spelen zullen toegelicht 

worden. Vervolgens zullen de problemen concreter 

besproken worden. Dit hoofdstuk eindigt met een manier 

om deze problemen op te lossen met behulp van een 

aantal instrumenten. 

2.1 Inleiding 

Introductie 

In hoofdstuk 1 (paragraaf 1.2) is er met behulp van de probleemstelling aangegeven wat de 
algemene problemen zijn met betrekking tot de samenwerking tussen SVMNIVO, VGC en 
KEMA. E r is gesproken over het gebruik van software - applicaties en informatie - systemen die 
niet optimaal met elkaar communiceren en er voor zorgen dat de informatievoorziening tussen 
deze partijen voor een aantal beperkingen zorgt. In dit hoofdstuk zullen er een aantal termen 
gei'ntroduceerd worden die deze problemen beschrijven. Eerst zal er gekeken worden naar de 
algemene problemen die zich voor kunnen doen bij de samenwerking van verschillende partijen. 
Dit kan het beste uitgelegd worden met het begrip inter - oganisationele communicatie 
(paragraaf 2.2). Hiema zal er ingegaan worden op de communicatie problemen die zich voordoen 
en hoe ze veroorzaakt worden. Dit zal gedaan worden aan de hand van een beschrijving over 
eilanden automatisering en gegevensmanagement. Bij deze beschrijving zullen de begrippen 
software - applicatie en informatie - systeem uitgelegd worden. In hoofdstuk 1 komt het 
begrip informatie - architectuur ook vaak terug. Paragraaf 2.3 zal dit begrip uitleggen en 
aangeven hoe een informatie - architectuur ontwikkeld kan worden met als doe! om de 
communicatieproblemen tussen organisaties op te lossen. Een goede informatie - architectuur zal 
ook problemen op software - applicatie en informatie - sys teem niveau oplossen. Een methodiek 
voor het ontwikkelen van deze informatie - architectuur wordt gei'ntroduceerd in paragraaf 2.4. 
Deze methodiek leidt tot het gebruik van verschillende instrumenten. Deze instrumenten zullen 
in paragraaf 2.5 besproken worden. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie (paragraaf 
2.6). Na het lezen van deze paragrafen zal het duidelijk zijn water met de hierboven aangegeven 
begrippen bedoeld wordt. 

2.2 Inter - organisationele communicatie 

Een organisatie kan zich tegenwoordig bijna niet meer handhaven zonder zich te 
specialiseren[Grijpink, 1999]. Dit proces van specialisatie en werkverdeling in bedrijfsketens is al 
lang gaande[In 't Veld, 1981]. Door concentratie op de kemtaken zijn steeds meer organisaties 
ertoe overgegaan hun neventaken aan andere organisaties toe te vertrouwen[f elgen, 1995]. Op 
deze manier zijn er we! een aantal afhankelijkheden ontstaan tussen de organisaties. Hiervoor 
worden er afspraken gemaakt. Partijen kunnen afspraken maken over levertijden, kwaliteit, 
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prijzen en onderlinge ondersteuning[Mintzberg, 1979]. Tussen organisaties ontstaan er op deze 
manier organisatienetwerken met vaste onderlinge relaties. 
De begrippen bedrijfsketen en een organisatienetwerk warden vaak door elkaar gebruikt, maar er 
is een duidelijk verschil[Grijpink, 1999]. Het begrip bedrijfsketen legt de nadruk op processen en 
processamenhangen[Grijpink, 1999]. Het begrip organisatienetwerk op besluitvorming en 
afspraken tussen organisaties [Grijpink, 1994]. Een bedrij fsketen kan een of meer 
organisatienetwerken bevatten; een organisatienetwerk kan een of meer bedrijfsketens omvatten 
of onderdeel zijn van slechts een bedrijfsketen[Telgen, 1995]. 
Problemen in de samenwerking van organisaties geven aanleiding tot het maken van afspraken 
om die problemen op te lossen[Theeuwes, 1988]. Deze afspraken warden periodiek aangepast. 
Op deze manier ontstaan er in organisatienetwerken specifieke procedures, overlegorganen of 
gezamenlijke diensten[Stol, 1990]. Naarmate de samenwerking verder gaat kunnen er nieuwe 
problemen ontstaan. Deze problemen kunnen vershuiven in de keten[Grijpink, 1999]. Zo kunnen 
er nieuwe partners in beeld komen of warden andere processamenhangen in de schijnwerper 
geplaatst [Grijpink, 1999]. Oak een verandering in het ketenproduct heeft invloed op de 
processtructuur en samenwerkingspatronen [Grijpink, 1999]. 
In dit gedeelte van het onderzoek wordt er aandacht besteed aan communicatie tussen 
organisaties. Wat is nu precies de definitie van communicatie? Volgens Grijpink [Grijpink, 1999] 
is communicatie een proces met als doel onderlinge bei:nvloeding door middel van allerlei 
signalen en boodschappen. 
Volgens Grijpink zijn er in bedrijfsketens en organisatienetwerken veel informatieproblemen met 
klassieke automatisering niet op te lossen[Grijpink, 1999]. Deze manier van werken is namelijk 
probleemgericht en afdelingsgericht, het bedenken van een eigen oplossing binnen de grenzen 
van de eigen organisatie staat voorop. Er is over het algemeen weinig aandacht voor 
communicatie met anderen. Grijpink geeft aan dat de gebruikelijke manier van het automatiseren 
uit gaat van het ontwikkelen van applicaties voor de eindgebruikers binnen de 
organisatie[Grijpink, 1999]. Communicatie buiten de organisatie is er op deze manier niet. Deze 
manier van werken is er vooral op gericht om interne (informatie)problemen op te lossen[Telgen, 
1995]. Tussen de organisaties is de ruirnte voor zulke toepassingen heel beperkt. Het komt 
meestal voor dat organisaties hun eigen gegevens koesteren, waardoor gemeenschappelijke 
databanken over de grenzen van organisaties zelden voorkomen[Stol, 1990]. Zelfs als dit wel lukt, 
is er over het algemeen veel geruzie over het eigendom van gegevens, gebruiksbevoegdheden en 
beheerstaken[Stol, 1990]. De belangrijkste factor is het ontbreken van formeel en eenduidig gezag 
in organisa tienetwerken en bedrij fsketens [Grijpink, 1999]. 

Communicatieproblemen spelen dus een grate rol bij de samenwerking tussen organisaties in een 
bedrijfsketen. In paragraaf 2.2.1 zal er aan de hand van het begrip eilandenautomatisering 
uitgelegd warden hoe communicatie problemen tussen software - applicaties ontstaan. 

2.2.1 Eilanden automatiscring en gegcvcnsmanagement 

Hierboven is aangegeven dat het in een bedrijfsketen van belang is dat de communicatielijnen 
tussen de verschillende organisaties goed verlopen. In de praktijk is dit echt vaak niet het geval 
[Stal, 1990]. Op deze manier is er dus bijna geen communicatie met betrokken partijen. Dit 
probleem kan het best beschreven warden met het begrip 'eilandenautomatisering' 
[V andenbulcke, 1992] . In deze paragraaf zal er vooral op datagebied gekeken warden hoe deze 
problemen ontstaan. Hiervoor zullen twee nieuwe begrippen ge!ntroduceerd warden, namelijk; 

1 Informatie - systemen (IS) 
2 Software - applicatie (SA) 

Een IS is een doelbewust ontworpen en geconstrueerd systeem dat gebruik maakt van computers 
en communicatiemiddelen ten behoeve van de informatievoorzieningen in en tussen organisaties 
[Oonincx, 1982]. Een SA verwerkt data om een specifiek bedrijfsproces te structureren / 
automatiseren [Hopstaken, 1991]. Deze begrippen warden gei:ntroduceerd om de theorie over 
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eilandenautomatisering en gegevensmanagement beter te begrijpen. Een IS kan de structuur 
aangeven van verschillende samenwerkende SA's. Een SA kan dus onderdeel zijn van een IS. 

Voor een beter begrip van het woord eilandautomatisering, zal er eerst een definitie van 
gegevensmanagement gegeven warden. Volgens Vandenbulcke [V andenbulcke, 1992] is 
gegevensmanagement verantwoordelijk voor het inrichten en het besturen van de gegevens in een 
organisatie. Er heeft zich op het terrein van gegevensmanagement een enorme evolutie 
voltrokken[Alter, 1999]. In de traditionele bestandengerichte benadering van 
gegevensmanagement warden van iedere toepassing telkens de vereiste bestanden bepaald en de 
deftnities van de daarin voorkomende gegevens opgenomen in het SA programma 
lVandenbulcke, 1992]. Deze werkwijze is vaak het gevolg van eilandautomatisering 
[V andenbulcke, 1992]. De nadelen van de bestandgerichte benadering kan het best met een 
voorbeeld geillustreerd warden. 
We kijken naar een organisatie X. De organisatie heeft de facturering geautomatiseerd. Hiertoe 
werden een aantal SA's ontwikkeld, waaronder de SA I (zie figuur 1). Deze SA gebruikt een 
aantal gegevensbestanden, stel A, B en C. Bestand A zou bijvoorbeeld een factuur bestand 
kunnen zijn. Dit bestand is opgebouwd uit een aantal factuurrecords. Ieder factuurrecord is 
samengesteld uit een aantal gegevenselementen, bijvoorbeeld a, b enc. Zo zou a het 
factuumununer kunnen zijn, b het factuurbedrag en c het klantennummer van de klant 
bijvoorbeeld. 
Hierbij warden de specificaties van de gegevens bepaald aan de hand van de speciale eisen van de 
SA en warden ze gedefinieerd in de SA. Bij deze werkwijze gaat men ervan uit dat, ten behoeve 
van iedere SA, telkens de vereiste gegevens warden gedefinieerd. De definitie van de gegevens 
gebeurt door de programmeur of de analist - programmeur. Door het opsluiten van de deftnities 
van de gegevens in de SA's ontstaat een vrij grote graad van afhankelijkheid van de SA's ten 
aanzien van eventuele wijzigingen in de specificaties van de gegevens die er warden gebruikt 
[V andenbulcke, 1992]. 
Deze manier van werken houdt in dat eventuele veranderingen in de toekomst heel moeilijk 
doorgevoerd kunnen warden in de SA's [Ozkarahan, 1990]. Men mist dus een bepaalde 
flexibiliteit door deze werkwijze die funest kan zijn voor een organisatie die zich nu en ook in de 
toekomst wil handhaven. 

Software 
~~~~~~~~~~ 

Applicatie 

1--------Gegevenselement 

- 12 -



De literatuur 

Figuur 3: Illustratie van de bestanden gerichte benadering van gegevensmanagement 

Korte tijd na het automatiseren van de facturering wil de organisatie ook de 
debiteurenadministratie automatiseren. Hiertoe zullen er opnieuw een aantal nieuwe SA's 
ontwikkeld moeten warden. Een van deze SA's is bijvoorbeeld SA II (zie figuur 3). Bij nader 
inzien blijken verscheidene gegevens die voor deze SA zijn vereist, reeds aanwezig te zijn in 
bestaande bestanden (dit hoeft niet altijd van het begin af aan duidelijk te zijn). Het is echter vaak 
zo dat de gegevens in deze bestaande bestanden zodanig zijn gedefinieerd dat zij alleen bruikbaar 
zijn in het kader van de facturerings SA. 

Men heeft nu twee opties met betrekking tot het automatiseren van de debiteurenadministratie 
[V andenbulcke, 1992]: 

1 Ofwel zal men de reeds bestaande bestanden aanpassen zo zeer dat de gegevens die erin 
voorkomen ook gebruikt kunnen warden door de nieuwe SA's; 

2 Ofwel warden er een aantal nieuwe bestanden gedefinieerd, waarin de definitie van de 
gegevens zo gebeurt dat voldaan is aan de eisen van de nieuwe SA. 

Het eerste alternatief houdt in dat de bestaande gegevensspecificaties aangepast moeten warden. 
Aangezien de definities in de toepasselijke SA's zijn ingesloten, heeft dit ook tot gevolg dat de 
SA's ook moeten worden aangepast en opnieuw worden vertaald. Dit is geen eenvoudige karwei 
in een omgeving waarin SA's op een weinig gestructureerde wijze worden ontworpen [Date, 
1990]. Volgens het tweede alternatief (zie figuur 3) wordt er een aantal nieuwe bestanden 
gebouwd met alle gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de nieuwe SA. De gegevens 
(waarvan sommige al bestaan) worden (opnieuw) gespecificeerd, zozeer dater voldaan is aan de 
eisen van de nieuwe SA. In het verleden heeft men vaak voor het tweede alternatief gekozen, 
omdat het eerste alternatief niet echt als een alternatief gezien werd. Op korte terrnijn zou het 
eerste alternatief weinig problemen opleveren, op langer terrnijn echter zouden er wel grotere 
problemen kunnen ontstaan, te weten [V andenbulcke, 1992]: 

• Dezelfde gegevens zijn meerdere keren opgeslagen waardoor de beschikbare 
geheugencapaciteit minder efficient benut wordt; 

• De gebruikte werkwijze is duur als men weet dat tegenwoordige, technische 
hulprniddelen toelaten om een zelfde verzameling van gegevens vanuit verschillende 
gezichtshoeken te benaderen zonder dater aan effectiviteit wordt ingeboet; 

• Wanneer dezelfde gegevens meerdere malen zijn opgeslagen bestaat er een reele kans dat 
wijzigingen in de gegevens niet overal warden doorgevoerd, zozeer zelfs dat de gegevens 
inconsistent warden; 

• Omdat de definities van de gegevens in de SA's zijn opgenomen, ontstaat veel 
onderhoud wanneer aanpassingen aan die definities moeten gebeuren; 

• Omdat iedere SA telkens opnieuw zijn eigen gegevens definieert kunnen gegevens 
moeilijk worden gcintegreerd en samengevoegd, dit zorgt ervoor dat reele kansen 
verloren gaan voor het produceren van managementinformatie. 

In de hierboven beschreven bestandengerichte benadering van gegevensmanagement definieert 
iedere SA elke keer weer opnieuw zijn eigen gegevens. Aangezien er verwacht mag worden dat 
verschillende SA's vaak dezelfde gegevens gebruiken, werkt deze benadering 
gegevensredundantie in de hand [V andenbulcke, 1992]. Redundantie houdt in dat dezelfde 
gegevens op verschillende plekken warden opgeslagen. Was deze redundantie vroeger nog 
enigszins verantwoord, omdat file - managementsystemen nauwelijks enige flexibiliteit hadden 
om een zelfde verzameling van gegevens via verschillende 'gezichtshoeken' te benaderen, clan 
komt dit argument nu helemaal te vervallen met de huidige generatie van systemen die 
beschikbaar zijn voor het ontwikkelen van een database [Vandenbulcke, 1992]. Deze systemen 
laten toe om dezelfde verzameling van gegevens vanuit een willekeurig aantal gezichtshoeken (dit 
kan ook simultaan) te delen met vele SA's [Date, 1990]. Hierdoor vervalt in principe de behoefte 
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aan gegevensredundantie. Deze ontwikkeling heeft ertoe geleid dat er een mogelijkheid is om de 
databasemodellen veel dichter bij de werkelijkheid te laten aansluiten [Parsaye et al., 1989]. Het 
kan echter wel voorkomen dat redundantie nog wel wordt gehandhaafd. Tijdens de 
implementatie van een datamodel kan men tot de conclusie komen dat redundante opslag van 
bepaalde gegevens zinvol is, bijvoorbeeld in verband met eisen betreffende de performance 
[Parsaye et al., 1989]. Met behulp van software is het mogelijk om effecten van mutaties door te 
voeren tot op plaatsen waarin gegevens zijn herhaald. Op deze manier kan onder alle 
omstandigheden de consistentie van de gegevens worden gewaarborgd [Vandenbulcke, 1992]. 
Buiten deze communicatieproblemen die kunnen voorkomen tussen SA's, moet de 
informatiestroom ook van hoge kwaliteit zijn. Het functioneren van elke business is voor een 
groot deel afhankelijk van de kwaliteit van de informatiestromen. De kwaliteit van de 
informatiestroom zou communicatieproblemen tussen organisaties kunnen verminderen. 
Paragraaf 2.2.2 zal een aantal kwaliteitsaspecten van informatie bespreken. 

2.2.2 De kwaliteit van informatie 

In paragraaf 2.2 is aangegeven dat de communicatie tussen verschillende partijen in een keten 
optimaal moet zijn om goed samen te kunnen werken. Dit kan alleen gedaan worden als de 
informatie die men gebruikt van hoge kwaliteit is (Starreveld, 1972]. Hoe kan echter bepaald 
worden of bepaalde informatie voldoende kwaliteit heeft? Om dit te kunnen doen moet men 
eerst weten wat de kwaliteitsaspecten van informatie zijn [Starreveld, 1972]. De kwaliteit van 
informatie kan onderverdeeld worden in een aantal aspecten [Starreveld, 1972]. Er zullen echter 
maar twee van deze aspecten besproken worden omdat deze kwaliteitsaspecten worden gebruikt 
voor de analyse van de huidige situatie: 

Mate van betrouwbaarheid (afhankelijk van de deskundigheid en de functionele plaats van degene 
die de waameming verricht) 

Invloed van de bij de informatieverkrijging ingeschakelde personen 

Ten aanzien van deze kWaliteitsaspecten kan het volgende worden opgemerkt: 

In de regel is het voor degene die de oordeelsvorming moet verrichten bijna onmogelijk 
persoonlijk alle daartoe noodzakelijk waamemingen uit te voeren. Zijn mogelijkheden tot het 
verkrijgen van informatie kunnen worden vergroot door het gebruiken van andere personen, die 
voor hem waamemingen verrichten. Met betrekking tot de functionele plaats van deze persoon 
kunnen de volgende gevallen onderscheiden worden: 

a. De waarneming geschiedt door de oordeelvormende persoon zelf 
b. De waarneming geschiedt door de handelende persoon 
c. De waameming geschiedt door een toezichthoudende of leidende persoon 
d. De waameming geschiedt door een controlerende functionaris 
e. De waameming geschiedt door een speciale waamemer. 

De gekozen persoon zal in grote mate bepalen hoe kritisch de verkregen informatie zal zijn. Dit 
punt hangt samen met kwaliteitsaspect 4. Moet de waarneming van een "hoog kritisch gehalte" 
zijn, clan zal bijvoorbeeld de handelende persoon minder voor inschakeling in aanmerking 
komen, clan indien het om een globale orienterende informatie gaat. In het algemeen zal erop 
moeten worden gelet in hoeverre de bij de waameming betrokken belanghebbend zijn bij 
gunstige clan wel ongunstige uitkomsten van de waameming. Het zou ook voor kunnen komen 
dat bepaalde oordelen waamemingen vereisen waarvoor hoge en speciale kwaliteiten van de 
waamemer worden gevraagd. In dit geval is het misschien nodig dater bepaalde specialisten 
worden aangewezen. 
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Snelheid van berichtgeving 

S nelheid van de berichtgeving en lengte van het informatie - interval 

De waarde van informatie zal in het algemeen groter zijn naarmate deze de gebruiker eerder 
bereikt, deze kan dan eerder tot correctieve actie over gaan indien de inhoud van de informatie 
daartoe aanleiding geeft. 

Met het beschrijven van deze kwaliteitsaspecten is aangegeven dat de communicatie tussen 
organisaties in een keten verbeterd zou kunnen worden door te focussen op een aantal 
kwaliteitsaspecten. Het verbeteren van deze kwaliteitsaspecten zou tot een directe verbetering van 
de communicatie moeten leiden. Zoals eerder aangegeven zullen deze twee kwaliteitsaspecten 
gebruikt worden voor de analyse van de huidige situatie. In paragraaf 2.2 is beschreven hoe 
problemen in een bedrijfsketen kunnen ontstaan. In paragraaf 2.3 zal er beschreven worden op 
welke manier deze problemen verholpen kunnen worden 

2.3 Informatie - architectuur (IA) 

In hoofdstuk 1 is het woord informatie - architectuur (IA) een aantal keer genoemd. Maar wat 
betekent dit nou precies? 

Architectuur vormt steeds meer een belangrijk onderwerp in de virtuele wereld van de Informatie 
Technologie [Rijsenbrij et al., 2002]. Immers, het bedrijfsleven, de overheid en eigenlijk ooze hele 
samenleving wordt in snel tempo geautomatiseerd. Op heel veel gebieden worden handmatige 
werkzaamheden ondersteund of zelfs vervangen door geautomatiseerde informatiesystemen [van 
der Sanden, 1997]. Vanwege de groei van informatiesystemen wordt de wereld steeds complexer, 
is het steeds moeilijker om adequaat de veiligheid te garanderen, raakt men steeds meer verstrikt 
in een wirwar van al bestaande systemen en blijft de golf van nieuwe technologieen aanzwellen 
[fruijens et al., 1990]. Tegelijkertijd is het ook zo dat de markt continu in beweging is; klanten 
worden veeleisender en het aantal bedrijfskansen lijkt met de dag te groeien. Als men het geheel 
van geautomatiseerde ondersteuning blijvend wil laten functioneren, moet er structuur in de 
informatievoorziening komen [Rijsenbrij et al., 2002]. Een structuur die orde en discipline 
afdwingt bij de totstandkoming van die informatievoorziening [Rijsenbrij et al., 2002]. Deze 
structuur, die zorgt voor het goede verloop van een bouwproces, is al eeuwen lang onderdeel van 
architectuur [Rijsenbrij et al. , 2002]. 
Deze architectuur is van groot belang in de fysieke wereld bij de bouw van huizen, steden, wegen 
bruggen en dergelijke [Rijsenbrij et al., 2002]. Een architectuur geeft aan hoe er ontworpen en 
gebouwd moet worden [van der Sanden, 1997]. Dat biedt garanties voor de uniformiteit en de 
algemene kwaliteit van het te bouwen object [van der Sanden, 1997]. 
In een virtuele wereld als die van de informatievoorziening is een architectuur nog belangrijker. 
Dit omdat de informatievoorziening nooit een doel op zichzelf is, maar ondersteuning bieden aan 
de bedrijfsvoering [Bemelmans, 1991]. Dit houdt in dat de informatieverwerkende en -
overdragende systemen flexibel moeten functioneren en moeten kunnen inspelen op ingrijpende 
marktveranderingen [Bemelmans, 1991]. Een goede architectuur voor die informatievoorziening 
behoort dan ook een afgeleide te zijn van een bedrijfsvoering [Rijsenbrij et al., 2002]. 

Een aantal signalen uit de praktijk geeft aan dat er behoefte is aan een architectuur [Rijsenbrij et 
al., 2002]: 

Toenemende complexiteit door fusies en overnames, uitbesteding, internet, mobiliteit, 
pakketoplossingen, e - business; 

• "Mijn IT - kosten zijn te hoog"; 

• ''De IT ondersteunt rnijn business niet"; 

• "Ik heb geen controle over rnijn IT - kosten"; 
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• "Ik kan mijn klanten niet de service bieden waar ze recht op hebben"; 

• "Aan integratie wordt pas achteraf gedacht"; 

• "Ik ben te druk met de dagelijkse problemen"; 

• "Aile systemen hangen met alle systemen samen"; 

• ''Welk transformatiepad maakt de weg naar de nieuwe economie beheersbaar"; 

• "Mijn time - to - market wordt alsmaar groter"; 

• "mijn informatievoorziening wordt onbeheersbaar" 

In de afgelopen jaren heeft men steeds meer geautomatiseerd. Nu zit men in de fase dat men de 
automatisering aan het verdiepen is [Applegate et al., 1999]. Grootscheepse investeringen van IT 
in bedrijven en de samenleving zorgen ervoor dat architectuur een bepalende rol vervult. 

Alter [Alter, 1999) geeft de volgende definitie voor een IA: "een IA is de blauwdruk die laat zien 
hoe de dataprocessing systemen, telecommunicatienetwerken en data zijn gei'ntegreerd". 

De IA van een organisatie kan worden samengevat door bet beantwoorden van de volgende 
vragen: 

1. Welke data wordt verzameld? 
2. Waar en hoe wordt de data verzameld? 
3. Hoe wordt de data vervoerd? 
4. Waar wordt de data opgeslagen? 
5. Welke applicaties maken gebruik van deze data en hoe relateren deze applicaties aan elkaar in 

een systeem? 

Deze uitleg van een IA geeft aan dat er een aantal aspecten zijn waar een IA aan moeten voldoen. 
In dit verslag zal er vaak terug gekoppeld worden aan de definitie die hierboven is beschreven. 
Deze definitie van bet begrip IA is gekozen omdat deze uitgebreid is en aangeeft naar welke 
gebieden er moet worden gekeken. Het is dus mogelijk om per gebied onderzoek te doen om zo 
te komen tot bet eindproduct. 

Nu bekend is wat een IA is, kan de vraag gesteld worden hoe een IA ontwikkeld kan worden. Dit 
zal in paragraaf 2.3.1 besproken worden. 

2.3.1 Hct ontwikkelen van een informatie - architcctuur 

Binnen de IA literatuur wordt de naam John A. Zachman veel genoemd. Hij is een van de eersten 
die het begrip IA ontwikkelde en heeft een framework gei'ntroduceerd, die de mogelijkheid biedt 
voor het ontwikkelen van een IA. Op dit moment bestaan er een aantal frameworks. Elk 
framework heeft bepaalde voor - en nadelen. Binnen het gebied van de IA is er geen 
geaccepteerde standaard voor het ontwikkelen van een IA [Zachman, 1999]. 
Echter, het Zachman framework is wel de standaard geworden voor het classificeren van de 
verschillende perspectieven binnen de IA [Zachman, 1999). Het is een logische structuur voor 
het classificeren en organiseren van de verschillende perspectieven van de IA. Het framework 
gebruikt de manier van denken en een manier van weergave die in beter bekende disciplines 
worden gebruikt (zoals de klassieke architectuur) [Zachman, 1999). 

Het framework helpt met bet organiseren en categoriseren van verschillende perspectieven op 
een IA [Zachman, 1999). Het framework kan als een analyse, .een organisatie en classificatie tool 
gebruikt worden door referentie punten te geven voor de ontwikkeling van een IA [Zachman, 
1999). 

De concepten die in het Zachman framework worden gebruikt zijn vinden hun oorsprong in de 
klassieke architectuur (de bouw) en in luchtvaart ontwikkel methoden [Zachman, 1999). In beide 
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gebieden wordt er een complex product opgeleverd, die een bepaalde aanpak nodig heeft om het 
mogelijk te maken om te komen tot een complex eindproduct. 
Het ontwikkelen, veranderen en behouden van een IA heeft verschillende perspectieven nodig 
[Zachman, 1999]. Men kan clan denken aan conceptuele modellen, technologie modellen, 
gedetailleerde component modellen. Deze modellen worden door verschillende deelnemers van 
het ontwikkelproces gebruikt [Hoke!, 2006]. Deze deelnemers hebben allen een verschillend 
perspectief en daardoor ook verschillende beperkingen met betrekking tot de ontwikkeling van 
het eindproduct [Zachman, 1999]. Deze architecturale perspectieven zijn gei"ntegreerd met elkaar, 
maar kunnen we! precies beschreven worden. 

Deze zijn gedefinieerd als [Zachman, 1999]: 

• Scope 

• Business model 

• System model 

• Technology model 

• Components 

• Functioning enterprise 

Deze perspectieven worden in het framework gekenmerkt door de rijen. Elk perspectief wordt 
clan verder geclassificeerd door 6 vragen die gesteld kunnen worden [Zachman, 1999]; 

• What? 

• How? 

• Where? 

• Who? 

• When? 

• Why? 

Deze vragen worden in het framework gekenmerkt door de kolommen. Op deze manier ontstaan 
er 36 cellen die elk een ander aspect van het framework invullen. 

Verschillende perspectieven 

Wanneer een persoon een gebouw wil maken, huurt de persoon een architect. De persoon moet 
de architect aan kunnen geven wat het conceptueel plan is voor zijn gebouw. Met andere 
woorden, de persoon zal aan moeten geven waarom hij / zij het gebouw nodig heeft, welke 
functie het gebouw zal hebben, waar het gebouw zal komen te staan en dergelijke. De architect 
zal clan aan de hand van deze beperkingen tekeningen beginnen te maken en deze bespreken met 
de persoon (eigenaar van het gebouw). Als deze tekeningen zijn goedgekeurd kan men een 
aannemer inhuren. De aannemer heeft weer beperkingen op een ander vlak namelijk op 
technologisch gebied en op natuurkundig gebied. De aannemer maakt zijn eigen ontwerp aan de 
hand van het ontwerp van de architect. De aannemer huurt vervolgens mensen in om het 
gebouw te kunnen maken. Aan het eind van het traject kan de eigenaar zijn product ontvangen 
en is als het goed is blij met het resultaat. 

Het concept van eigenaar, ontwerper en aannemer zijn ook van toepassing op de ontwikkeling 
van andere producten [Zachman, 1999]. De 'work break down structure' (deze wordt gebruikt 
voor het produceren van producten in de industride wereld) is analoog aan de tekeningen van de 
architect, het 'Engineering design' is analoog aan het ontwerp van de architect en het 
'manufacturer's engineering design' is weer analoog aan de plannen van de aannemer [Zachman, 
1999]. Deze perspectieven kunnen weergegeven worden in tabel 3. 
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Architecture Manufacturing 

Tabel 3: Verschillende pmpectieven 

De literatuur 

Enterprise 
Architecture 

Een perspectief (owner, designer, builder) moet rekening houden met de behoeften en 
beperkingen van de bovenstaande perspectieven. Staat er boven een perspectief geen andere, clan 
wordt dat gezien als het beginpunt van het proces [Hakel, 2006]. Om elkaars behoeften en 
beperkingen te begrijpen is communicatie nodig [Zachman, 1999]. Deze communicatie is 
noodzakelijk om tot een goed eindproduct te komen [Zachman, 1999]. In het framework van 
Zachman wordt er in verticale rich ting bewogen om aan te geven dater tussen de verschillende 
perspectieven gecommuniceerd moet warden [Zachman, 1999]. 

Verschillende focussen 

Elk perspectief is verbonden aan 6 focussen. Elke focus beantwoordt een vraag; 

What is it made of? 
How does it function? 
Where are things located? 
Who is involved? 
When do events happen? 
Why are things done? 

De manier waarop deze vragen warden beantwoord is afhankelijk van het perspectief die men 
gebruikt. Zachman zei hier het volgende over [Zachman, 1999]: "By abstrading out one ef these six 
variables and holding the other five constant, but not losing sight ef them, attention can be intent!J focused on on!J 
one variable". Als er bijvoorbeeld naar de klassieke architectuur wordt gekeken in de "what 
variable", zal de focus hier vooral het materiaal zijn die nodig is voor de bouw van het 
eindproduct. 

Het framework voor een produd 

Eerder is aangegeven dat een representatie van het framework ontwikkeld kan warden door de 
perspectieven als rijen en de focussen als kollommen te zien. Elk perspectief definieert een 
product. Binnen een perspectief is het nuttig om op een bepaald gedeelte te focussen. Door de 
perspectieven te integreren met een vaste set van focussen kan dus een framework gevormd 
warden. Het framework helpt bij het faciliteren van het bespreken van ideeen gedurende de 
ontwikkeling van complexe producten. Het complete framework zal in tabel 4 weergegeven 
warden. Het plannerperspectief geeft aan wat binnen en buiten de scope van het eindproduct 
valt. Het "subcontractors" perspectief bevat gedetailleerde informatie over het product. Het 
laatste perspectief is geen beschrijvend perspectief, dit is het eindproduct. Alie cellen relateren 
horizontaal en verticaal met elkaar. Dit schema kan dus eigenlijk voor elk soort product gebruikt 
warden. 
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What? How? Where? Who? When? Wh? 

Tabel 4: Het framework voor een product 

Het framework voor een informatie - architectuur 

Eerder is aangegeven <lat de concepten die voor de IA gebruikt warden afgeleid kunnen warden 
van veel oudere en succesvolle disciplines. De perspectieven die hierboven beschreven staan 
hebben een equivalent wanneer er gekeken wordt naar het framework van de IA [Zachman, 
1999]. Deze zijn als volgt: 

• Owner's perspective > conceptual business requirements of the enterprise 

• Designer's perspective > logical system design model 

• Builder's perspective > technology models 

Het volledige framework wordt in tabel 5 weergegeven. 

Zachman Framework for Enterprise Architecture 

Order Layer 
What How Where Who When Why 
(Data) (Function) (Network) (People) (Time) (Motivation) 

Scope 
List of 

List of 
List of 

List of 
List of 

things locations in events List of 
1 

Context 
important 

processes 
which the 

organizations 
significant business 

Boundary 
to the 

the business 
business 

important to 
to the goals/strategies 

Planner performs the business 
business operates business 

Business 
e.g., 

e.g., e.g., 
Model 

Semantic 
Business Business e.g., Work 

e.g., 
e.g., Business 

2 Concepts or Entity-
Process Logistics Flow Model 

Master 
Plan 

Owner 
relationship 

Model System 
Schedule 

Model 

System 
e.g., 

e.g., 
e.g., 

e.g., Human e.g., B . 
3 Model Logic 

Logical 
Application 

Distributed 
Interface 

p . e.g., usmess 
Data System S rocessmg Rule Model 

Designer 
Model 

Architecture 
Architecture 

Architecture tructure 

Technology e.g., 
e.g., e.g., e.g., 

4 
Model Physical e.g., System 

Technology Presentation Control 
e.g., Rule 

Physics Data Design 
Architecture Architecture Structure 

Design 
Builder Model 

Component 
e.g., Data e.g., 

e.g., 
e.g., Security 

e.g., 
e.g., Rule 

5 Configuration 
Definition Program 

Network 
Architecture 

Timing 
Specification 

Implementer Architecture D efmition 

Functioning 

6 
Enterprise 

e.g., Data 
e.g., e.g., e.g., e.g., 

e.g., Strategy 
Instances Function Network Organization Schedule 
Worker 

Tabel 5: Het Zachman framework 
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Elke kolom focust op een aspect van een perspectief. Als er bijvoorbeeld naar de ''What?" kolom 
wordt gekeken, zal elk perspectief een verschillend antwoord geven op de vraag. Hetzelfde geldt 
voor de andere kolommen. 

A rchitetturen 

Het framework biedt een formele manier om ervoor te zorgen <lat de verschillende aspecten van 
een product zijn te beschrijven [Zachman, 1999]. Op deze manier is het voor iedereen mogelijk 
om over het product te communiceren wat leidt tot meer begrip binnen een organisatie 
[Zachman, 1999]. De IA is de lijm die het gehele product bij elkaar houdt [Zachman, 1999]. 
De verschillende perspectieven geven aan wat de contextuele, conceptuele, logische en fysieke 
elementen zijn van een product [Zachman, 1999]. Deze manier van kijken zorgt voor meer 
integratie van de onderlinge relaties tussen de verschillende perspectieven. Als een dee! van een 
architectuur niet duidelijk is, zal <lit een negatieve invloed hebben op de gehele IA. Dit zou er 
voor kunnen zorgen <lat er risico's ontstaan met betrekking tot de ontwikkeling, in stand houding 
en verandering van de IA. 
De perspectieven werken ook aanvullend op elkaar en nemen bepaalde karakteristieken van 
elkaar over. Elk perspectief neemt de beperkingen over van de perspectief die boven deze staat. 
Het is ook zo <lat de perspectief eronder aanvullend werkt op degene erboven. Deze relatie is 
voor alle cellen in het framework van toepassing. De cellen in de eerste rij zijn de bron van alle 
andere cellen in het framework [Zachman, 1999]. 
Het framework zal echter niet aangeven hoe er tot een bepaalde architectuur in het framework 
gekomen moet worden. Het framework kan helpen met het evalueren van de gekozen 
architectuur standaarden. In de tabel kan men zien <lat elke eel verschilt van elkaar. Het is de 
bedoeling <lat elke eel in het framework wordt gedefinieerd om zo te komen tot de complete IA 
[Zachman, 1999]. 

Deze paragraaf heeft aangetoond hoe er een IA ontwikkeld kan worden. Het nadeel van het 
Zachman framework is <lat er geen methodiek wordt geboden om te komen tot het ontwikkelen 
van de cellen in het framework. In de volgende paragraaf zal er een methodiek aangeboden 
worden die een gestructureerde manier biedt om te komen tot een IA. 

2.4 The Open Group Architecture Framework (TOGAF) 

Eerder is aangegeven <lat het Zachman framework geen methodiek aanbiedt om te komen tot de 
invulling van de cellen in het framework. Daarom is er gekozen voor een raamwerk <lat we! een 
methodiek geeft voor het ontwikkelen van de verschillende perspectieven van het Zachman 
framework. Dit raamwerk is ontwikkeld door The Open Group en heet the Open Group 
Architecture Framework (fOGAF). Dit raamwerk heeft een duidelijke verbinding met het 
raamwerk van Zachman. Elke fase die er doorlopen wordt kan vertaald worden naar een eel in 
het Zachman framework. 

Het raamwerk van TOGAF wordt in figuur 4 weergegeven. 
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Figuur 4: Het TOGAF raamwerk 

De volgende fasen van TOGAF zullen in dit ontwerp gebruikt warden: 

1. Preliminary phase: framework and principles 
2. Phase A: the architecture vision 
3. Phase B: business architecture 
4. Phase C: information systems architecture 

De TOGAF methodiek kan dus gebruikt warden voor het on twerp van de IA. Deze methodiek 
zal gebruikt warden in het ontwerp van dit onderzoek en zal in hoofdstuk 4 (het ontwerp) terug 
komen. Niet alle stappen uit TOGAF zullen gebruikt warden, aangezien een aantal buiten de 
scope van het afstudeerverslag vallen of niet van toepassing zijn op de situatie in de bedrijfsketen. 
Alleen de stappen die genomen zijn voor het ontwerp zullen beschreven warden. In appendix 1 
zullen de stappen van het framework gegeven warden. 

Uit figuur 4 kan warden afgeleid dat requirements management een belangrijke rol speelt in het 
TOGAF raamwerk. Later in dit hoofdstuk zal duidelijk warden dat requirements management als 
instrument gebruikt kan warden voor het beschrijven van de huidige en gewenste situatie. Naast 
dit instrument zijn er nog een aantal die in de volgende paragraaf toegelicht zullen warden. De 
relaties tussen deze instrumenten zullen ook weergegeven warden. In de volgende paragraaf 
zullen deze instrumenten besproken warden en zal duidelijk warden welke rol deze instrumenten 
zullen vervullen in dit onderzoek. 
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2.5 De gebruikte instrumenten 

2.5.1 Software Requirements Engineering (SR.E) 

In deze paragraaf zullen er een aantal definities worden gegeven om het begrip software 
requirements engineering (SRE) beter te kunnen begrijpen. Eerst zal er een algemene definitie 
van het begrip requirements gegeven worden. Sommerville en Sawyer [Sommerville et al., 1997] 
geven deze definitie: 

"Requirements are a specification ef what should be implemented. Thry are descriptions ef how the .rystem should 
behave, ef a .rystem properry or attribute". 

SRE richt zich op het ontwikkelen van deze software requirements. Dit kan voor een IS zijn of 
een (SA) [Wiegers, 2003]. 
Binnen SRE zijn er drie verschillende niveaus van requirements [Wiegers, 2003]: 

• de business requirements 

• de user requirements 

• de functional requirements 

Dit lijstje kan nog aangevuld worden met non - functional requirements [Wiegers, 2003]. Het is 
namelijk zo <lat elk systeem nog een aantal functionaliteiten heeft die hieronder vallen [Wiegers, 
2003]. Figuur 5 geeft aan hoe deze requirements met elkaar relateren. Er zal uitgelegd worden 
hoe er tegen de verschillende requirements gekeken moet worden. Dit model zal helpen om de 
werkelijkheid beter te begrijpen. De ovalen geven de requirements aan en de rechthoeken geven 
aan <lat er bepaalde informatie wordt opgeslagen. Het opslaan van informatie kan gebeuren in 
documenten, diagrammen of databases. 

Business requirements representeren de doelen (high - level objectives) die zijn opgesteld door de 
eindgebruikers van het systeem [Wiegers, 2003]. Over het algemeen worden de business 
requirements opgesteld door de sponsoren van het project, de eindgebruiker, de manager, de 
marketing afdeling [Wiegers, 2003]. De business requirements geven aan waarom de organisatie 
het te maken sys teem wil implementeren en welke doelen er met behulp van het systeem behaald 
moeten worden [Wiegers, 2003]. Deze requirements worden in een "vision and scope document" 
opgeslagen [Wiegers, 2003]. 
User requirements beschrijven de doelen die de eindgebruiker heeft met betrekking tot het 
eindproduct [Wiegers, 2003]. De vraag die hier beantwoord wordt is: ''Wat moet ik met het 
product allemaal kunnen doen?" [Wiegers, 2003]. Een heel goede manier om aan te geven hoe 
een systeem gebruikt kan worden is met behulp van "use-cases" [Wiegers, 2003]. Een use-case 
geeft aan op welke manieren een systeem gebruikt kan worden. Als er bijvoorbeeld gekeken 
wordt naar een reisbureau is het reserveren van een vlucht een use-case. 
Functional requirements specificeren de software functionaliteiten die er ontwikkeld moeten worden 
om uiteindelijk de eindgebruikers te kunnen ondersteunen bij het vervullen van taken [Wiegers, 
2003]. Hierbij moet er wel rekening gehouden worden met de business requirements [Wiegers, 
2003]. Er moet wel hieraan worden voldaan. 
De term System requirements beschrijven de "top - level requirements" voor een product die 
meerdere subsystemen omvat [Wiegers, 2003]. Een sys teem kan software zijn of het kan zowel 
software als hardware bevatten [Wiegers, 2003]. Het is ook mogelijk <lat mensen onderdeel zijn 
van een systeem [Wiegers, 2003] . Sommige functies van een systeem kunnen verricht worden 
door een mens. 
Business rules beschrijven bijvoorbeeld de reglementen die binnen de organisatie gehanteerd 
worden en de regelgeving vanuit de overheid [Wiegers, 2003]. Het gaat hier dus om externe 
beperkingen die een effect kunnen hebben op het functioneren van het te ontwikkelen product 
[Wiegers, 2003]. 
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De functional requirements worden in documentvorm opgeslagen. Dit document heet de seftware 
requirements specification (SRS) en beschrijft waar het systeem aan moet voldoen [Wiegers, 2003]. 
Het kan ook voorkomen dat deze informatie in een database of een spreadsheet wordt 
opgeslagen. De SRS beschrijft zowel de functional requirements als ook de non - functional 
requirements [Wiegers, 2003]. De non - functional requirements beschrijven de prestatie doelen 
van de qualiry attributes. De quality attributes beschrijven de kenmerken van het te ontwikkelen 
product bekeken vanuit verschillende oogpunten [Wiegers, 2003]. Deze kenmerken zijn 
bijvoorbeeld gebruikersvriendelijkheid en efficiency. Zoals het figuur illustreert is het eindproduct 
van al deze activiteiten de SRS [Wiegers, 2003]. Dit document hoort in het begin van de 
ontwikkeling van een SA of IS gebruikt te worden [Wiegers, 2003]. Figuur 5 beschrijft de relatie 
tussen de zojuist genoemde begrippen. 
De SRS beschrijft hoe een IS of een SA zich moet gedragen in bepaalde situaties [Wiegers, 2003]. 
Meestal wordt er bij het ontwikkelen van een IS of een SA geen of weinig rekening gehouden met 
de SRS, dit kan leiden tot de volgende negatieve gevolgen voor het ontwikkelproject [Wiegers, 
2003]: 

• Het systeem kan te laat worden afgeleverd en bovendien kunnen de begrote kosten 
overschreden worden; 

• De klanten en eindgebruikers van het systeem zijn niet tevreden over het systeem. Dit kan 
ertoe leiden dater helemaal geen gebruik wordt gemaakt van het ontwikkelde sys teem 

• Het sys teem kan onbetrouwbaar in gebruik zijn, waarbij systeemfouten en "crashes" vaker 
voorkomen clan gewenst gedurende het gebruik van het sys teem. 

• Als het systeem verder in gebruik wordt genomen kan dit leiden tot stijging van de 
onderhoudskosten en de aanpassingskosten. 

Functional Non-functional 

Figuur 5: De samenhang tussen de verschillende requirements 

Het is dus van groot belang dater achterhaald wordt wat de juiste behoeften zijn van de 
eindgebruikers (stakeholders) [Thayer et al., 1997]. Gebeurt dit niet, clan zal de uiteindelijke prijs 
die men moet betalen veel hoger zijn clan men in eerste instantie gedacht had [Thayer et al., 
1997]. 
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Nu zijn er een aantal methoden voor het ontwikkelen van de software requirements beschikbaar. 
Vanuit de literatuur en de praktijk worden er verschillende methoden hiervoor gebruikt. Het is 
echter van belang dat de gebruikte methode aan de hand van een duidelijke methodiek wordt 
gebruikt [Robertson et al., 1999]. 
In de praktijk wordt de VOLERE Requirements Specification Template door verschillende 
instanties gebruikt [Robertson et al., 1999]. De VOLERE Requirements Specification Template 
wordt gebruikt voor het ontdekken, organiseren en communiceren van de (informatie) behoeften 
[Robertson et al., 1999]. Deze methode is na vele jaren ervaring uit de praktijk ontwikkeld en het 
biedt een gestructureerde methodiek voor het achterhalen van de behoeften van de eindgebruiker 
(stakeholder) [Robertson et al., 1999]. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt voor het 
ontwikkelen van een IS of een SA [Robertson et al., 1999]. De template verschaft een duidelijk 
framework voor een specificatie van een requirement [Robertson et al., 1999]. 
E r is gekozen voor deze methodiek omdat hiermee zowel het theoretisch als het praktische 
aspect voor het gebruik van het template is gewaarborgd. 

De VOLERE template 

Aile requirements en beperkingen (van elk type) worden opgeschreven in de requirements 
specification [Robertson et al., 1999]. Deze geeft een complete beschrijving van de capabiliteiten 
van het eindproduct [Robertson et al., 1999]. De requirements worden in de VOLERE template 
gecategoriseerd in verschillende typen [Robertson et al., 1999]. Elk gedeelte van de template 
beschrijft een type requirement en de verschillende kenmerken die daarbij horen [Robertson et 
al., 1999]. De inhoud van de template zal in appendix 2 weergegeven worden. 

De beschrijving van de huidige situatie zal leiden tot een aantal symptomen (tekortkomingen). 
Deze symptomen leiden vervolgens tot een aantal behoeftes met betrekking tot het specificeren 
van de informatiestromen [Robertson et al., 1999]. Deze behoeften kunnen aan de hand van de 
VOLERE requirements template vastgesteld worden [Robertson et al., 1999]. Met behulp van 
VOLERE is het mogelijk om te bepalen welke bewerkingen een nieuwe IS of SA zou moeten 
kunnen doen [Robertson et al. , 1999]. Dit zijn de zogenaamde use-cases. Een use-case geeft aan 
op welke manier een product gebruikt kan worden [Robertson et al., 1999]. Als er bijvoorbeeld 
wordt gekeken naar het product Microsoft Word. Dan is het uitprinten van een document een 
use-case. Voordat er een use-case uitgevoerd kan worden is hier informatie voor nodig. Voor het 
bepalen van de informatie behoeften (requirements)bij de partijen VGC en KEMA is er gebruik 
gemaakt van de VOLERE requirements specification template. Om erachter te komen wat de 
informatiebehoeften zijn binnen VGC en KEMA is alleen gebruik gemaakt van hoofdstuk 1 tot 
en met 9 van de template. Deze hoofdstukken gaan in op de informatiebehoeften die er zijn 
binnen de twee partijen. E r is alleen voor deze partijen gekozen omdat KEMA en VGC bepalen 
welke informatie geleverd moet worden door SVMNIVO. In deze hoofdstukken worden deze 
wensen gekoppeld aan de ontwikkeling van een nieuwe SA. De scope van dit afstudeerverslag 
valt op het ontwikkelen van een informatie - architectuur naar aanleiding van de informatie 
behoeften die er zijn in de bedrijfsketen. De rest van de hoofdstukken van de template gaan 
teveel in op de eigenschappen die de nieuwe SA moet hebben, de interesse van dit 
afstudeeronderzoek ligt vooral bij de informatiebehoeften van de bedrijfsketen. 

Met behulp van de VOLERE Requirements template kunnen use-case diagrammen opgesteld 
worden [Robertson et al., 1999]. De use-case diagrammen kunnen als input gebruikt worden voor 
het maken van de klasse diagrammen in Unified Modeling Language. Echter, er is nog niet 
uitgelegd wat de Unified Modeling Language inhoudt. Dit zal in paragraaf 2.5.3 gedaan worden. 
In paragraaf 2.5.2 zal kort uitgelegd worden wat Ishikawa diagrammen zijn. Deze diagrammen 
kunnen gebruikt worden als input voor de VOLERE template om aan te geven welke 
"problemen" er opgelost moeten worden. Deze problemen kunnen worden gelinkt aan de 
behoeften die met behulp van de template onderkend kunnen worden. Er zal dus eerst een korte 
beschrijving gegeven worden van de Ishikawa diagrammen. 
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2.5.2 Ishikawa diagrammcn 

Het Ishikawadiagram maakt onderscheid tussen symptomen en oorzaken [Ishikawa, 1990]. Bij 
het diagram wordt het kernsymptoom helemaal rechts weergegeven en de belangrijkste oorzaken 
staan bij de hoofdgraten [Ishikawa, 1990]. Per oorzaak worden er weer sub - oorzaken 
aangegeven [Ishikawa, 1990]. Met in het achterhoofd houdend dat het Ishikawadiagram normaal 
alleen client als globale eerste stap in het diagnostisch denken, wordt dit diagram toegepast als 
analysemodel binnen dit afstudeeronderzoek. De voornaamste reden voor het gebruiken van dit 
diagram is zijn eenvoud. 
Met behulp van de Ishikawa diagrammen zijn de kernsymptomen binnen de bedrijfsketen 
gei:dentificeerd en beschreven. 
In de volgende paragraaf wordt het volgende instrument besproken. Dit instrument kan ook in 
samenwerking met TOGAF gebruikt worden. In paragraaf 2.5.1 is al aangegeven wat de link is 
tussen Unified Modeling Language en de VOLERE template. Paragraaf 2.5.3 zal uitleggen wat de 
Unified Modeling Language inhoudt. 

2 .5.3 Unified Modeling Language (UML) 

De Unified Modeling Language (UML) is een algemene visuele modelleertaal die is bedoeld om 
de verschillende producten in een systeemontwikkelproject te specificeren, te ontwikkelen en te 
documenteren [Hoogendoorn, 2004]. In de praktijk richt het gebruik van de modelleertaal zich 
vooral op analyse en ontwerp [Hoogendoorn, 2004]. In beginsel is UML een combinatie van 
diverse modelleertechnieken die afkomstig zijn uit verschillende objectgeorienteerde 
systeemontwikkelmethoden, inrniddels aangevuld met heden ten dage geldende best practices 
[Hoogendoorn, 2004]. UML is bedoeld om in projecten gebruikt te warden, onafhankelijk van 
systeemontwikkelmethoden, faseringen of domeinen [Hoogendoorn, 2004]. De specificatie van 
UML kent technieken voor het vastleggen van zowel het gedrag als de statische structuur van 
SA's [Hoogendoorn, 2004]. 

De diagrammen en hun samenhang 

UML biedt een aantal, dat gezamenlijk de specificatie van het softwaresysteem vormt [Warmer et 
al., 2004]: 

Het use-case diagram toont hoe het systeem gebruikt kan warden door externe entiteiten zoals 
menselijk gebruikers. Het klassendiagram toont de statistische structuur van het software sys teem 
weergegeven als klassen en hun relaties. Het objectdiagram toont de statische structuur van het 
softwaresysteem weergegeven als objecten en hun relaties. 
Het sequencediagram toont de volgorde in tijd van de boodschappen die in het systeem 
verstuurd en ontvangen warden. Het communicatie diagram toont hoe de objecten samenwerken 
om een doel te bereiken. Het toestandsdiagram toont de toestanden waarin een object zich kan 
bevinden gedurende zijn levensloop. Het activiteitsdiagram toont de activiteiten die door een deel 
van het systeem worden uitgevoerd, inclusief eventueel parallellisme. 
Activiteitsdiagrammen kunnen ook gebruikt worden voor het beschrijven van bedrijfsprocessen 
en workflow. Het componentendiagram toont de verdeling van het gehele systeem in 
componenten en de relaties tussen die componenten. Het deploymentdiagram toont hoe de 
softwarecomponenten in een bepaalde systeemconfiguratie worden gebruikt. 

Het use-case diagram wordt ook wel een requirementsdiagram genoemd [Warmer et al., 2004]. 
Het klasse - en het objectdiagram vormen samen de statische diagrammen. Het sequence-, 
communicatie, toestands - en activiteitsdiagram worden ook wel de dynarnische diagrammen 
genoemd [Warmer et al., 2004] . Het component- en deploymentdiagram zijn de 
implementatiediagrammen [Warmer et al., 2004]. 
Naast de diagrammen biedt de UML-standaard een taal waarin beperkingen, condities en regels 
die gelden in diagrammen weergegeven kunnen worden. Deze taal heet de Object Constraint 
Language (OCL) [Warmer et al., 2004]. Figuur 6 geeft een overzicht van de samenhang van de 
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verschillende diagrammen. Een pijl van een diagram naar een ander, geeft aan dat het tweede 
diagram informatie uit het eerste diagram nodig heeft. Een gestippelde pijl betekent dat het eerste 
diagram wel invloed heeft op het tweede, zonder dat de delen van het tweede diagram direct uit 
het eerste voortkomen. In het midden van het figuur ziet u een dikke pijl. Het klassendiagram (in 
verschillende stadia) dat in het traject langs die pijl wordt ontwikkeld, is het centrale diagram in de 
methode. In figuur 6 wordt een onderscheid gemaakt tussen structurele en gedragsaspecten van 
de SA. De structurele aspecten worden weergegeven in het klassendiagram, de gedragsaspecten in 
de overige diagrammen, met uitzondering van de component- en deploymentdiagrammen. 
Uiteindelijk worden beide zijden ge1ntegreerd in het klassendiagram. Figuur 6 geeft de samenhang 
van de diagrammen weer. 
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Figuur 6: De samenhang van de diagrammen in UML 
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Hierboven is aangegeven welke diagrammen er worden aangeboden door U:ML [Warmer et al., 
2004]. Met behulp van de groene rechthoek is ook aangegeven waar de focus op zal liggen 
gedurende dit afstudeeronderzoek. In dit afstudeerverslag zal er vooral gebruik gemaakt worden 
van het klassendiagram. Dit klassendiagram moet ondersteund worden door use-case 
diagrammen en activiteitsdiagrammen. Het klassendiagram is gekozen omdat deze de basis vormt 
voor de structuur die toegepast zal worden voor het verkrijgen van het complete klassendiagram. 
De activiteitsdiagrammen worden in dit afstudeerproject beschreven door PROTOS. 
Eerder werd er over PROTOS gesproken. Hier is echter nog geen uitleg over geweest. Dit zal 
gedaan worden in paragraaf 2.5.4. 

2.5.4 PROTOS 

PROTOS biedt de mogelijkheid om (werk) processen nauwkeurig te beschrijven. Vee! 
voorkomende redenen voor gebruik zijn: Procesverbetering, het samenstellen van proces- en 
kwaliteitshandboeken, procesanalyse voor automatisering en workflowmanagement en 
risicoanalyse. Het beschrijven van processen leidt tot meer inzicht, betere - en efficientere 
processen en dus een beter resultaat en kostenbesparingen. 
De proces-, risico- en kwaliteitsanalyses zorgen voor een snel inzicht in verbeterpunten, risico's 
en in hoeverre de processen aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen. In dit afstudeeronderzoek 
zal PROTOS alleen gebruikt worden om processen te beschrijven. Aan de hand van deze 
beschrijvingen zal er een analyse gemaakt worden van het proces. In het PROTOS model zal er 
gebruikt gemaakt worden van activiteiten en toestanden om op die manier het proces aan te 
geven. 

In paragraaf 2.3.1 is aangegeven dat het Zachman framework gebruikt kan worden voor het 
ontwikkelen van een IA. Hoe speelt het gebruik van PROTOS hierbij clan een rol? Eerder is 
aangegeven dat het Zachman framework uit 36 verschillende cellen bestaat die aan elkaar 
gerelateerd zijn. PROTOS wordt vooral gebruikt voor het beschrijven en analyseren van 
bedrijfsprocessen. Het beschrijven van de bedrijfsprocessen wordt in het perspectief business 
model gedaan. De functie (How?)kolom beschrijft hoe bepaalde activiteiten gebeuren. Dit komt 
overeen met de eel uit het Zachman framework die een business process model geeft. Deze kan 
heel goed gemodelleerd worden met PROTOS. Aan de hand van dit proces model kan er een 
analyse gemaakt worden van de huidige situatie. Deze analyse wordt clan vervolgens gebruikt om 
te bepalen hoe het uiteindelijke ontwerp eruit moet gaan zien. 
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2.6 Conclusie 

In dit hoofdstuk is eerst aangegeven welke begrippen er van belang zijn bij inter - organisationele 
communicatie. Hierbij is er met behulp van bet begrip eilanden automatisering aangegeven welke 
problemen op SA en IS gebied voor kunnen komen. De kwaliteit van informatie speelt bier ook 
een belangrijke rol in. Het ontwikkelen van een IA kan de genoemde problemen tussen 
organisaties verhelpen. Met behulp van bet Zachman framework kan een IA ontwikkeld worden. 
Het nadeel van bet Zachman framework is dat er geen duidelijke methodiek wordt gegeven voor 
bet ontwikkelen van de cellen in bet framework. TOGAF is zo een methodiek, die een duidelijke 
verbinding heeft met bet Zachman framework aangezien de stappen uit TOGAF terug vertaald 
kunnen worden naar de cellen uit Zachman. Uit TOGAF kan gehaald worden dat requirements 
engineering een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van een IA. Requirements engineering 
kan gezien worden als een instrument die in samenwerking met TOGAF gebruikt kan worden 
om bepaalde informatie behoeften naar boven te krijgen. In dit hoofdstuk zijn er nog 3 andere 
instrumenten beschreven die ook een rol spelen in dit afstudeerverzoek. Deze instrumenten 
hebben een directe relatie tot bet Zachman framework en dus ook met TOGAF. 
Voor bet beschrijven van bepaalde cellen in Zachman kunnen een aantal instrumenten gebruikt 
worden. Deze instrumenten zullen specifiek gebruikt worden om de problematiek met betrekking 
tot bet hercertificatieproces te beschrijven en analyseren. Deze huidige situatie kan aan de hand 
van een procesmodel gemodelleerd worden. In bet Zachman framework wordt er in de rij 
business concept model en kolom "how?" aangegeven dat deze gemodelleerd kan worden met 
behulp van een proces model. Deze eel zal in dit verslag ingevuld worden door gebruik te maken 
van bet PROTOS instrument. In de rij business model en kolom "what?" moet er volgens bet 
Zachman framework een Entity Relationship Model ontwikkeld worden om de relaties tussen de 
entiteiten in bet hercertificatieproces goed weer te kunnen geven. Dit model kan aan de hand van 
de UML taal weergegeven warden. Voor bet maken van een Entity Relationship Diagram met 
behulp van UML zijn er use-cases nodig. Deze use-cases kunnen aan de hand van bet VOLERE 
requirements specification template gegenereerd worden. De use-cases worden met een bepaald 
doel ontwikkeld. Men wil namelijk een nieuwe IS of SA ontwikkelen. Deze wordt ontwikkeld 
omdat er een aantal problemen zijn in de huidige situatie. Deze problemen kunnen met behulp 
van Ishikawa diagrammen duidelijk beschreven worden. Met behulp van deze instrumenten is bet 
dus mogelijk om bepaalde cellen in bet Zachman framework in te vullen. Deze instrumenten 
zullen in hoofdstuk 3 de analyse gebruikt worden. UML en PROTOS zullen ook in bet on twerp 
(hoofdstuk 4) gebruikt worden. De TOGAF methodiek zal in bet ontwerp (hoofdstuk 4) van dit 
onderzoek gebruikt worden. 
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Analyse van de huidige situatie 

Analyse van de huidige situatie 

•!• Achtergrond 

In dit hoofdstuk zal de huidige situatie geanalyseerd 

worden. Dit zal gedaan worden aan de hand van de 

instrumenten van die in hoofdstuk 2 besproken zijn. De 

analyse is de basis voor het ontwerp die verder in dit 

afstudeeronderzoek naar voren komt. 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal het instrumentarium dat is geintroduceerd in hoofdstuk 3 gebruikt worden 
voor het analyseren van het hercertificatieproces (paragraaf 4.2). Hiema zal er ook een reflectie 
gegeven worden van de VOLERE template als analyse instrument (paragraaf 4.3). In paragraaf 
4.4 zal de conclusie gegeven worden. 

3.2 De analyse 

In hoofdstuk 3 is aangegeven welke stappen er genomen zullen worden voor het analyseren van 
het hercertificatieproces. In paragraaf 4.2.1 zal het PROTOS model het hercertificatieproces 
beschrijven. Aan de hand van dit model zal het hercertificatieproces geanalyseerd worden. In 
paragraaf 4.2.2 zullen de use-cases die voortvloeien uit het gebruik van de VOLERE template 
getoond worden. Aan de hand van de use-cases en het PROTOS proces model zullen er een 
aantal U:ML modellen gemaakt worden (paragraaf 4.2.3) 

3.2.1 Hct PROTOS m o del 

Figuur 7 geeft het PROTOS procesmodel weer. De activiteiten die er plaatsvinden worden in 
tabel 6 weergegeven. Een activiteit wordt gekenmerkt door een rechthoek. Na het doen van een 
activiteit vervolgt het proces met een toestand. In deze tabel zal er per activiteit een korte uitleg 
gegeven worden. 

Het PROTOS model geeft goed weer welke stappen er binnen welke organisatie genomen 
moeten worden voordat een klant opnieuw gecertificeerd kan worden. Het UML model moet de 
relatie tussen de belangrijke begrippen in de verschillende organisaties aangeven. 
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Figuur 7: Het hercertijicatieproces 
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Naam Beschrijvine 
start hercertificeren Nadat de klant zich heeft gecertificeerd, moet de klant zich 

binnen 5 jaar hercertificeren. 
klant maakt examen Op dit moment moet een klant 4 vakken maken om zich 
vak opnieuw te kunnen certificeren. (Dit 

hercertificeringssysteem zal waarschijnlijk vanaf 1-1-2008 
veranderen). Deze vakken worden door SVMNIVO 
geexamineerd. Het aanmelden van een klant voor het 
maken van een flextoets verloopt als volgt: 
Op de website van SVMNIVO wordt door de klant 
aangegeven welke flextoets hij / zij wil maken (de toets 
wordt geboekt) 
De SA LAMARK controleert of dit wel mogelijk is. Is een 
gewenste datum niet beschikbaar, clan wordt er een andere 
mogelijke datum aangeboden door LAMARK 
Wanneer de klant de toets gaat maken zorgt LAMARK 
ervoor dat de juiste toets in het juiste lokaal bij de juiste 
klant terechtkomt. De juiste toetsvragen worden uit de SA 
QMP gehaald. 
De klant ontvangt na het maken van zijn toets direct het 
cijfer via de site van SVMNIVO. Dit cijfer wordt hiema in 
KAS weggeschreven. 

opsturen lijst naar SVMNIVO stuurt maandelijks een excel-lijst met daarop 
VGCenKEMA de klanten die een bepaald examen hebben gehaald. Een 

klant kan ook meerdere examen hebben gedaan in een 
maand. Dit wordt ook op die excel-lijst aangegeven. Deze 
lijst wordt naar VGC en KEMA per e-mail verstuurd. 

VGC wacht tot 4 VGC houdt bij hoeveel examens een klant heeft gemaakt. 
vakken zijn gemaakt Pas wanneer een klant 4 examens heeft gehaald kan men 

het hercertificatieproces vervolgen. 
VGC controleert of VGC controleert per klant of die voldoet aan de 
klan t voldoet aan eisen hercertificeringseis. Als een klant de 4 benodigde examens 

heeft gehaald, wordt de klant opnieuw voor 5 jaar 
gecertificeerd. 

opsturen 2 certificatie Indien de klant voldoet aan de hercertificeringseis, stuurt 
overeenkomsten VGC 2 certificatieovereenkomsten naar de klant toe. 
(CO's) naar klant door 
VGC 
klant stuurt de De klant stuurt de certificatieovereenkomsten getekend 
certificatie terug naar VGC. 
overeenkomsten 
ondertekend terug 
naarVGC 
VGC doet aanvraag bij Bij ontvangst van de getekende certificatie 
KEMA overeenkomsten(CO's) van de klant stuurt VGC deze 

samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en 
een kopie van de certificaten die voor elk behaald examen 
worden uitgegeven door SVMNIVO op naar KEMA. 

KEMA controleert Bij ontvangst van de aanvraag van VGC controleert 
aanvraag KEMA eerst of het toegestuurd "pakketje" compleet is. 

Dit houdt in dat de KEMA de volgende documenten moet 
hebben ontvangen wil het verder gaan met de 
hercertificatieprocedure: 
kopieen van de certificaten die voor elk behaald examen 
worden uitgegeven door SVMNIVO 
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• Een kopie van een geldig legitimatiebewijs 

• Twee door de klant getekende 
certificatieovereenkomsten 

Hiema wordt er gecontroleerd of de klant wel degelijk in 
aanmerking komt voor hercertificatie. Dit wordt gedaan 
door naar de excel-lijst van SVMNIVO te gebruiken voor 
het bepalen of een klant de benodigde vakken heeft 
gehaald. V oldoet de aanvraag hier niet aan, clan wordt de 
klant afgewezen. 

KEMA stuurt Wanneer een klant wel voldoet aan de voorwaarden voor 
certifica tie hercertificatie stuurt KEMA 1 certificatie overeenkomst 
overeenkoms t met met een certificaatnummer terug naar VGC en voert het 
geldig certificaat certificaatnummer in op de site van VGC. 
nummer naar VGC 
versturen factuur Wanneer VGC de certificatie overeenkomst met 

certificaatnummer heeft ontvangen van KEMA, wordt de 
factuur opgemaakt en verstuurd naar de klant. Dit voor het 
betalen van de jaarlijkse bijdrage door de klant. 

klant betaald factuur Bij ontvangst van de factuur betaald de klant deze factuur 
aan VGC. 

VGC verstuurt Bij ontvangst van de betaling door de klant verstuurt VGC 
certificaat naar klant het certificaat samen met de certificatie-overeenkomst met 

geldig certificaatnummer naar de klant en is de klant voor 5 
jaar opnieuw gecertificeerd. 

Tabe/ 6: De activiteiten van het hercertificatieproces 

3.2.2 De Ishikawadiagrammen 

In hoofdstuk 2 is het nut van het Ishikawadiagram besproken. Na een beschrijving te hebben 
gegeven van de huidige situatie kunnen er met behulp van een Ishikawadiagram aangegeven 
worden wat de symptomen (tekortkomingen) zijn binnen de keten. Met behulp van deze 
symptomen kan een volwaardige analyse uitgevoerd worden. Na het bestuderen van de literatuur 
en het houden van interviews kunnen er een aantal symptomen en suboorzaken genoemd 
worden. De symptomen zijn: 

• Problemen met de efficiency van het hercertificatieproces 

• Problemen met de betrouwbaarheid van de informatiestromen in het 
hercertificatieproces 

Deze twee symptomen zullen met behulp van Ishikawadiagrammen beschreven worden. Aan de 
hand van de volgende diagrammen zal duidelijk worden wat de oorzaken zijn voor de twee 
symptomen die hierboven genoemd zijn. In figuur 8 wordt het eerste symptoom weergegeven. 

Na het bestuderen van de literatuur en het houden van interviews kunnen deze symptomen beter 
beschreven worden. Deze zullen in figuren 8 en 9 weergegeven worden. 
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Figuur 8: Het Ishikawa diagram van het eerste .rymptoom 

De hoofdoorzaken zullen voor het eerste symptoom zullen verder uitgediept worden: 

Data - inconsistenties 
Er zijn een aantal inconsistencies in de bedrijfsketen (er wordt hier ervan uitgegaan dat de 
organisacies SVMNIVO, VGC en KEMA een bedrijfsketen vormen). De inconsistencies worden 
vooral veroorzaakt door het gebrek aan duidelijke afspraken tussen deze parcijen in de 
bedrijfsketen over de definicie van essencide begrippen in de keten. Hierbij kan bijvoorbeeld 
gedacht worden aan de definicie van de klant. Wat wordt er van de klant bijgehouden? Er wordt 
alleen binnen de organisacie geautomaciseerd en er wordt niet gekeken naar de relacie die men 
heeft met andere parcijen binnen de bedrijfsketen. Dit heeft ertoe geleid dater binnen de 
organisacie softwareapplicacies worden ontwikkeld en er eilandenautomacisering ontstaat waarbij 
elke organisacie een apart eiland is. 

Toegankelijkheid nuttige informatie niet optimaal 
Binnen de bedrijfsketen is er geen duidelijke structuur zichtbaar bij de gebruikte software -
applicacies. Er zijn bijvoorbeeld geen afspraken gemaakt over de opslag van informacie, die door 
elke organisacie gebruikt kan worden. Op dit moment worden de gegevens die van SVMNIVO 
worden verkregen zowel bij VGC als bij KEMA in een map op de computer opgeslagen en is het 
een karwei om voor een bepaalde klant te bepalen of die een vak wel of niet heeft gehaald. 

De kwaliteit van de informatie is niet optimaal 
In de literatuur zijn de kwaliteitsaspecten van informacie aan bod gekomen. Met betrekking tot de 
samenwerking tussen SVMNIVO, KEMA en VGC kan er gezegd worden dat de verstrekte 
informacie in de keten niet alcijd cijdig wordt verstrekt, waardoor er onnodig vertraging optreedt 
in de acciviteiten die KEMA en VGC moeten verrichten. 

Geen algemeen doel voor de bedrijfsketen 

Binnen de organisacies zijn er wel doelen gesteld voor de bedrijfsvoering, maar als men op het 
niveau van de bedrijfsketen gaat kijken is dit niet het geval. Er wordt niet nagedacht over de 
doelen die de drie organisacies als bedrijfsketen willen bewerkstelligen. De literatuur over SRE 
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geeft aan dat voordat er begonnen wordt met de ontwikkeling van een SA of een IS moeten de 
business requirements opgesteld worden. Met andere woorden er moet een antwoord komen op 
de vraag: "Welke bedrijfsdoelen willen wij bereiken met het nieuwe product?'. Hier is in de bedrijfsketen 
nog te weinig over nagedacht. 

In figuur 9 wordt het tweede symptoom beschreven aan de hand van een Ishikawa diagram. 

+-Geen algemene structuur 
bij gebruikte applicaties 

Er wordt alleen binnen 
de eigen organisatie 
geautomatiseerd 

Kwalit.eit van de 
iafoanade is aiet 
optimal 

lnfonnatie niet 
,,,.t----- betrouwbaar 

,. ___ Er wordt gewerkt met 
Geen duidelijke 
afspraken over 
gegevenselementen 

Figuur 9: Het tweede .rymptoom 

verschillende applicaties 

De hoofdoorzaken worden hieronder verder uitgediept. 

De kwaliteit van de informatie is niet optimaal 
In de literatuur zijn de kwaliteitsaspecten van informacie aan bod gekomen. Met betrekking tot de 
samenwerking tussen de drie organisacies (SVMNIVO, KEMA en VGC) kan er opgemerkt 
worden dat de verstrekte informacie in de keten niet alcijd betrouwbaar is. In de literatuur is 
beschreven wat betrouwbare informacie betekent. Zowel VGC als KEMA zijn afhankelijk van 
SVMNIVO voor het verkrijgen van informacie over de klanten en kunnen niet controleren of de 
verkregen informacie klopt. In het verleden is gebleken dat de verkregen informacie van 
SVMNIVO niet alcijd klopte hetgeen de betrouwbaarheid niet ten goede komt. 

De juistheid van de informatie kan niet gecontroleerd worden 
Het gebruik van verschillende SA's in de bedrijfsketen is al besproken. Door het gebruik van 
verschillende SA's binnen de bedrijfsketen en door het gebrek aan een algemene structuur van de 
SA's binnen de bedrijfsketen is het onmogelijk voor VGC en KEMA om de gegenereerde 
informacie van SVMNIVO te benaderen en te controleren. 

Data inconsistenties 
In paragraaf 2.2.1 is aangegeven wat de inconsistencies veroorzaken. De data-inconsistencies 
zorgen ook voor de onbetrouwbaarheid van de informacie. En <lit gebeurt volgens dezelfde 
redenen die bij het bespreken van de eerste tekortkoming zijn besproken. 
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In de twee symptomen zijn er twee belangrijke begrippen, namelijk; 

• efficiency 

• betrouwbaarheid 

Wat wordt er nu precies bedoeld met efficiency en betrouwbaarheid? De verklaring volgt: 

Efficiency 

Efficiency kan als volgt gedefmieerd worden: 

De mogelijkheid om een adiviteit te vemi:hten met een minima/e tijds-en energiebesteding. 

De informatie in de bedrijfsketen ontstaat bij SVMNIVO en gaat vervolgens naar VGC en 
KEMA. Het is echter niet altijd zo dat de informatie met de juiste snelheid wordt geleverd. Het 
komt vaak voor dater bij VGC en KEMA enige tijd gewacht moet worden voordat er aan een 
activiteit begonnen kan worden. Deze wachttijd kan varieren van een paar uur tot meer clan een 
maand. De tijdigheid in dit geval moet verbeterd worden. Met behulp van de huidige 
technologieen zou het voor VGC en KEMA mogelijk moeten zijn om de benodigde informatie 
met een druk op de knop te benaderen. Dit is echter niet het geval. Hetgeen vooral wordt 
veroorzaakt door het gebruik van verschillende SA's. Het gebrek aan communicatie tussen de 
SA's zorgt ervoor dat de toegankelijkheid van de informatie niet optimaal is. En dat er data
inconsistenties ontstaan. Deze tekortkomingen zorgen er voor dat het verkrijgen van 
betrouwbare en nuttige informatie langer duurt clan noodzakelijk. Dit is precies wat er bedoeld 
wordt met het begrip efficiency met betrekking tot de werkwijze in de bedrijfsketen. 

Betrouwbaarheid 

In paragraaf 2.2.2 is al aangegeven wat er vanuit de literatuur bedoeld wordt met de 
betrouwbaarheid van informatie. Heel simpel gezegd kan betrouwbaarheid van informatie als 
volgt gekenmerkt worden: 

Klopt de verstrekte informatie? 

Als de informatie altijd klopt is er een betrouwbaarheid van 100%. Is dit niet het geval clan zal de 
betrouwbaarheid van de verstrekte informatie dalen. De betrouwbaarheid kan dus eigenlijk 
gekwantificeerd worden met de volgende formule: 

Aantal keer dat de verstrekte 
informatie klopt 

Totaal aantal keer dater 
informatie is verstrekt 

* 100 % = betrouwbaarheid in % 

Deze formule client alleen om aan te geven wat er nou precies bedoeld wordt met 
betrouwbaarheid. De formule zal verder niet in dit afstudeerverslag gebruikt worden. 
In het verleden is gebleken dat de verstrekte informatie binnen de bedrijfsketen niet altijd klopte. 
Dit kwam voor in de informatiestroom tussen SVMNIVO en VGC en tussen SVMNIVO en 
KEMA. Het kwam ook voor tussen VGC en KEMA. De data-inconsistencies en het gebrek aan 
controle mogelijkheden van de informatie worden vooral veroorzaakt doordat er tussen de 
applicaties niet gecommuniceerd kan worden, wat uiteindelijk ervoor zorgt dat de 
informatiestromen in de keten niet altijd betrouwbaar zijn. 
Er is echter nog niet beschreven waar deze problemen zich precies voordoen. Dit wordt gezien 
als een analyse van het proces. Eerst zal er aangegeven worden waar de efficiency in het proces 
verhoogd zou kunnen worden. 
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De efficienry van het hemrtilicatieproces 

In hoofdstuk 2 is aangegeven welke comrnunicatie problemen er op kunnen treden in een 
bedrijfsketen. Deze communicatie problemen ontstaan door de automatisering binnen de 
organisaties in de bedrijfsketen. Dit probleem is aan de hand van het begrip 
eilandenautomatisering beschreven. De literatuur geeft aan dat er vooral problemen optreden bij 
de communicatie tussen de organisaties in een bedrijfsketen. In de keten SVMNNO - VGC -
KEMA is dit ook het geval. Het begrip efficiency is uitgelegd. Aan de hand van deze definitie kan 
het hercertificatieproces geanalyseerd worden: 

• De efficiency kan verbeterd worden bij activiteit "opsturen lijst naar VGC en KEMA". 
SVMNNO verstuurt maandelijks een excel-lijst met daarop de klanten die een bepaald 
vak hebben gehaald. Het zou eigenlijk zo moeten zijn dat direct na het behalen van een 
vak deze informatie beschikbaar zou moeten zijn voor zowel VGC en KEMA. De tijd 
die er op dit moment over heen gaat voordat deze informatie VGC en KEMA bereikt 
kan dus oplopen tot een maand (in sommige gevallen zelfs langer clan een maand) 

• Bij de activiteit ''VGC controleert of klant voldoet aan eisen" wordt er door VGC 
gecontroleerd of een klant de 4 benodigde vakken heeft gehaald. Omdat VGC een excel
lijst ontvangt van SVMNNO wordt er ook in de SA Microsoft Excel gecontroleerd of 
een klant voldoet aan de hercertificatie eis. In het verleden werd dit gedaan door de 
binnengekomen lijst van SVMNNO na te gaan en op een eigen excel-lijst een kruisje te 
plaatsen bij een klant als die een vak heeft gehaald. Wanneer een klant vier kruisjes heeft, 
kan de klant opnieuw gecertificeerd worden. Nu wordt er aan de hand van een aantal 
macro's (programmetjes in Microsoft Excel die bepaalde stappen automatiseren) in 
Microsoft Excel "automatisch" kruisjes geplaatst bij de klanten die vakken hebben 
behaald. Er moeten door de VGC medewerken echter nog wel een aantal activiteiten 
gedaan worden voordat de macro de kruisjes kan plaatsen. Dit proces is vrij omslachtig 
en tijdrovend en zou met behulp van moderne technologie veel sneller kunnen gebeuren. 

• De activiteit "opsturen 2 certificatie overeenkomsten naar klant door VGC" kan 
veel eerder zelf door de klant opgestuurd worden. De klant kan deze overeenkomsten 
downloaden van de site van VGC of KEMA. De klant weet immers wanneer hij / zij 
voldoet aan de hercertificatie eis. En hoeft dus eigenlijk niet te wachten op de certificatie 
overeenkomsten die VGC opstuurt. Echter dit zou alleen maar werken met de aanname 
dat de klant weet wanneer hij / zij opnieuw gecertificeerd kan worden. Dit hoeft niet 
altijd het geval te zijn. De klant zou na het behalen van zijn laatste vak een bericht 
moeten krijgen dat de certificatie overeenkomsten ondertekend opgestuurd kunnen 
worden naar VGC. Hier wordt nog op terug gekomen. Als dit proces goed verloopt, zal 
dit betekenen dat de tijd die nodig is voor het opsturen van de certificatie 
overeenkomsten afgetrokken kan worden van de doorlooptijd van het 
hercertificatieproces. 

• De activiteit "KEMA controleert aanvraag" wordt eigenlijk al uitgevoerd door VGC. 
Om de efficiency te verhogen kan deze activiteit door een organisatie uitgevoerd worden. 
Wanneer het controleren maar door een organisatie wordt gedaan hoeft er clan ook geen 
post meer verstuurd te worden tussen VGC en KEMA. Dit zou de efficiency verhogen 
van het hercertificatieproces. De betaling van de factuur zou clan ook veel sneller kunnen 
gebeuren. Imrners na het behalen van het laatste vak kan VGC al de factuur versturen. 
Het versturen van het certificaat naar de klant kan clan ook sneller gebeuren. 
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De betrouwbaarheid van het hercert£ficatieproces 

Eerder is aangegeven wat er bedoeld wordt met het begrip betrouwbaarheid. Aan de hand van 
deze definitie zal het hercertificatieproces geanalyseerd warden: 

• Bij de activiteit "opsturen lijst naar VGC en KEMA" is in het verleden gebleken dat de 
verstrekte informatie van SVMNIVO niet altijd klopte. Dit maakt de informatie vanuit 
SVMNIVO minder betrouwbaar. 

• Bij de activiteit "VGC controleert of klant voldoet aan eisen" wordt er door VGC 
gecontroleerd of een klant de 4 benodigde vakken heeft gehaald. Omdat VGC een excel
lijst ontvangt van SVMNIVO wordt er ook in de SA Microsoft Excel gecontroleerd of 
een klant voldoet aan de hercertificatie eis. In het verleden werd dit gedaan door de 
binnengekomen lijst van SVMNIVO na te gaan en op een eigen excel-lijst een kruisje te 
plaatsen bij een klant als die een vak heeft gehaald. Wanneer een klant vier kruisjes heeft, 
kan de klant opnieuw gecertificeerd warden. Nu wordt er aan de hand van een aantal 
macro's (programmetjes in Microsoft Excel die bepaalde stappen automatiseren) in 
Microsoft Excel "automatisch" kruisjes geplaatst bij de klanten die vakken hebben 
behaald. In dit proces kunnen er een aantal fouten gemaakt warden waardoor er foutieve 
informatie gegenereerd wordt. Hierdoor zal de betrouwbaarheid van de 
informatiestromen vanuit VGC kunnen doen dalen. 

• KEMA voert bij de activiteit "KEMA controleert aanvraag" of een klant voldoet aan 
de hercertificatie eis. Dit moet echter gedaan warden aan de hand van dezelfde Excel
lijst die is ontvangen van SVMNIVO. Eerder is aangegeven welke problemen er kunnen 
ontstaan door gebruik te maken van Microsoft Excel om te bepalen of een klant voldoet 
aan de eisen. Deze problemen kunnen ook bij KEMA voorkomen en op die manier de 
betrouwbaarheid van de informatiestroom van KEMA verlagen. 

3.2.3 De VOLERE requirements 

Bovenstaande analyse van de tekortkomingen leidt tot een aantal behoeftes met betrekking tot 
het specificeren van de informatiestromen. Deze behoeften zijn aan de hand van de VOLERE 
requirements vastgesteld. In deze paragraaf warden de (informatie) behoeften van de keten 
weergegeven. 

In tabel 7 wordt aangegeven welke use-cases gewenst warden door VGC. In deze tabel zal ook 
aangegeven warden welke informatie behoeften hiervoor gewenst zijn. Vervolgens warden deze 
informatiebehoeften toegeschreven aan de twee hoofdtekortkomingen van het 
hercertificatieproces. Hetzelfde zal gedaan warden in tabel 8 voor KEMA. 

U11e cue # /kscbrilvinlr llllt:-Clllle (laformatie) beboefte{a) 
Use-case 1: VGC maakt status VGC vertelt de klant hoe ver VGC wenst sneller toegang 
bekend hij / zij is met het tot de informatie van een klant 

hercertificatie proces en te hebben. Het gaat clan om 
hoeveel de vraag of een klant een 
examens/ examenonderdelen bepaald examen/ 
er eventueel nog gedaan examenonderdeel heeft 
moeten worden. gehaald. VGC wil niet meer 

afhankelijk zijn van de 
maandelijkse "post'' van 
SVMNIVO over de behaalde 
examens / examenonderdelen 
van de klanten. Deze 
informatie wil men zelf op elk 
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gewenst tijdstip kunnen 
benaderen. 
VGC heeft de volgende wens 
m.b.t. de informatie die er 
beschikbaar moet zijn 
wanneer deze wordt 
opgevraagd over een bepaalde 
klant: 
De opleidingsgegevens van de 
klant, heeft deze persoon een 
examen/ examenonderdeel wel 
of niet gehaald en hoe veel 
examens / examenonderdelen 
moet deze persoon nog 
voltooien. 
De NA W gegevens van de 
klant 
Per wanneer verloopt het 
huidige certificaat en moet de 
klant hercertificeren? 

VGC zou graag willen weten 
of een klant zich heeft 
aangemeld voor een bepaald 
examen/ examenonderdeel. 
Dit om te weten of een klant 
is begonnen met zijn 
hercertificatieproces. Als dit 
niet het geval is wil VGC de 
klant kunnen waarschuwen 
voor het vervallen van zijn 
certificaat. 

Use-case 2: VGC verwerkt VGC verwerkt uitslagen Zelfde behoefte als bij 1 en 2 
uitslagen klant klanten 

Use-case 2a uitzondering Voldoet de klant op een Zelfde behoefte als bij 1 en 2 
bepaalde datum niet aan de 
hercertificeringseis, moet het 
systeem ook aan geven welke 
aeries er in deze situatie 
gen omen moeten worden. (er 
moet in dit geval een 
herinnering uitgestuurd 
worden) 

Use-case 3: VGC verwerkt VGC verwerkt getekende 4. Getekende 
getekende certificatie certificatie overeenkomsten certificatieovereenkomsten 
overeenkomsten worden van klant ontvangen 
Use-case 4: VGC verstuurt VGC verstuurt de getekende 
getekende certificatie overeenkomsten 
certifica tieovereenkoms ten naarKEMA 
Use-case 5: VGC verstuurt VGC verstuurt de factuur naar 5. De NA W gegevens van de 
factuur de klant klant zijn hiervoor nodig 
Use-case 6: VGC verwerkt VGC verwerkt de 6. De betaling wordt per klant 
betaling jaarbijdrage jaarbijdragen van de klant bijgehouden in de applicatie 

EXACT 
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Use-case 7: VGC verwerkt VGC verwerkt de certificatie- 7. D e certificatie-
certificatieovereenkomst met overeenkomst met geldig overeenkomst met geldig 
een certificaatnummer certificatienummer die bet van certificatienummer wordt van 

KEMA heeft ontvangen KEMA ontvangen 
Use-case 8: VGC verstuurt De certificatie-overeenkomst 8. De NA W gegevens van de 
certificaat en met geldig certificatienummer klant zijn hiervoor nodig 
certificatieovereenkomst met en bet certificaat worden 
certificaatnummer verstuurd naar de klant 
Tabe/ 7: V OLERE use cases V GC 

In tabel 8 worden de use-cases voor KEMA weergegeven. 

UM:-C11Se# JJesc:....:·.:_ use-caae naformatie) beboelte(a) 
Use-case 1: KEMA verwerkt KEMA ontvangt de KEMAwenstsnellertoegang 
uitslagen klant informatie van SVMNIVO. tot de informatie van een klant 

Het gaat bier clan om uitslagen te hebben. Het gaat clan om 
van een klant met betrekking de vraag of een klant een 
tot bet behalen van een bepaald 
examen/ examenonderdeel. examen/ examenonderdeel 

heeft gehaald. KEMA wil niet 
meer afhankelijk zijn van de 
maandelijkse "post" van 
SVMNIVO over de behaalde 
examens / examenonderdelen 
van de klanten. Deze 
informatie wil men zelf op elk 
gewenst tijdstip kunnen 
benaderen. 
KEMA heeft de volgende 
wens m.b.t. de informatie die 
er beschikbaar moet zijn 
wanneer deze wordt 
opgevraagd over een bepaalde 
klant: 
De opleidingsgegevens van de 
klant, heeft deze persoon een 
examen/ examenonderdeel wel 
of niet gehaald en hoe veel 
examens / examenonderdelen 
moet deze persoon nog 
voltooien. 
De NA W gegevens van de 
klant 
Per wanneer verloopt bet 
huidige certificaat en moet de 
klant hercertificeren? 

Use-case 2: KEMA verstuurt Op de helft van de looptijd Zelfde als bij 2 
tussentijdstoezicht KEMA van bet certificaat wordt er 

tussentijdstoezicht gehouden 
doorKEMA. 

Use-case 2a uitzondering Een klant kan ook niet Zelfde behoefte als bij 1 en 2 
reageren op de brief. In de 
brief wordt aangegeven 
binnen hoeveel tijd de klant 
moet reageren. Als dit niet 
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gebeurd wordt dit door het 
systeem aangegeven en zal de 
klant zijn certificaat 
kwijtraken. 

Use-case 2b uitzondering Er zijn een aantal klachten Zelfde behoefte als bij 1 en 2 
bekend over de klant. Na het 
invoeren door KEMA zal het 
sys teem dit weergeven en 
zullen de behorende aeries 
door KEMA onderoomen 
worden. 

Use-case 3: KEMA verstuurt KEMA verstuurt De Zelfde behoefte als bij 1 en 2 
D e certifica tie-overeenkoms t certificatie-overeenkomst met 
met geldig certificatienummer geldig certificatienummer naar 

VGC 
Use-case 4: KEMA verwerkt KEMA controleert of de Zelfde behoefte als bij 1 en 2 
ID klant opgestuurde ID van de klant 

klopt met de gegevens die 
KEMA over de klant heeft 

Use-case 5: KEMA verwerkt KEMA scant een getekende Zelfde behoefte als bij 1 en 2 
getekende certificatie-overeenkomst die 
certifica tieovereenkoms ten wordt opgeslagen in het 

dossier van de klant 

Use-case 6: KEMA verwerkt De diploma's worden gescand Zelfde behoefte als bij 1 en 2 
diploma's en worden in het dossier van 

de klant opgeslagen 

Use-case 7: KEMA verwerkt KEMA verwerkt de resultaten Zelfde behoefte als bij 1 en 2 
resultaten tussentijds toezicht van het tussentijdstoezicht die 

zijn ontvangen van VGC. Op 
de helft van de looptijd van 
het certificaat wordt er 
tussentijdstoezicht gehouden 
door KEMA, dit wordt door 
VGC uitgevoerd. 

Use-case lb uitzondering Een klant kan ook niet Zelfde behoefte als bij 1 en 2 
reageren. lo de brief wordt 
aangegeven binnen hoeveel 
tijd de klant moet reageren. 
Als dit niet gebeurd wordt dit 
door het product aangegeven 
en zal de klant zijn certificaat 
kwijtraken. 

Tabel 8: VOLERE use cases KEMA 

Efficienry hercertificatieproces 

lo de tabellen is er getoond welke informatie behoeften er zijn met betrekking tot de use-cases 
die er zijn bij VGC en KEMA. Uit interviews kunnen nog een aantal behoeften vanuit de keten 
toegevoegd worden aan deze lijst. Als er aan deze behoeften kan worden voldaan zal de efficiency 
van het hercertificatieproces toenemen. 

- 41 -



Analyse van de huidige situacie 

Zowel KEMA als VGC willen direct toegang hebben tot de informacie van een klant. Het gaat 
hier clan om informacie over behaalde vakken van een klant. Op dit moment zijn zowel KEMA 
als VGC afbankelijk van de maandelijkse post die zij ontvangen van SVMNIVO hierover. Een 
verbetering op dit punt zal de efficiency van het hercercificacieproces doen toenemen. 
Zowel KEMA als VGC willen bij het opzoeken van een klant direct alle nutcige informacie over 
een klant op hetzelfde scherm zien wanneer de zoekaccie is voltooid. Beide partijen zouden graag 
het volgende willen weten: 

• De opleidingsgegevens van de klant, heeft deze klant een vak wel of niet gehaald? Welke 
vakken moet deze klant eventueel nog voltooien? 

• De NAW gegevens van de klant 
• Wanneer verloopt het huidige cercificaat van de klant en moet de klant zich 

hercertificeren? 
• Alle diploma's die een klant behaald heeft en de examencijfers 
• De bewijzen van een behaald examen van een klant moeten ook digitaal beschikbaar zijn. 

Op het gebied van communicacie is geconstateerd dat er geen standaarden worden gebruikt met 
betrekking tot het hercertificacieproces. Er zijn over de hele keten gezien geen 
procesbeschrijvingen van het hercercificacieproces. Voordat er in de bedrijfsketen 
gecommuniceerd kan worden is het van belang dat er met dezelfde begrippen gewerkt wordt. 
Hier moeten afspraken over gemaakt worden. De begrippen waar men afspraken over maakt 
moeten voor de drie partijen in de bedrijfsketen in begrijpelijke taal omschreven worden. Dat wil 
zeggen dat het duidelijke definicies bevat die passen binnen de context van de bedrijfsvoering van 
de bedrijfsketen. Een voorbeeld hiervan is de afspraak over het begrip klant. Hierbij kan men 
zich de vraag stellen wat is een klant? En wat voor gegevens worden van een klant bijgehouden. 
Uit welke gegevenselementen bestaan de NA W gegevens van een klant? Bij SVMNIVO en VGC 
zijn deze gegevens niet gelijk aan elkaar. Dit kan data-inconsistencies veroorzaken. 

Verder is het ook van belang dater een doel van de bedrijfsketen wordt gespecificeerd. Binnen 
de organisacies zijn er wel doelen gespecificeerd, maar er is geen algemeen doel gespecificeerd 
voor de bedrijfsketen. 

Het verbeteren van deze punten zal leiden tot het verhogen van de efficiency binnen het 
hercercificacieproces. Aan deze behoeften ten aanzien van het verhogen van de efficiency van het 
hercertificacieproces kan met behulp van een duidelijk gespecificeerde structuur en organisatie in 
de gebruikte applicaties voldaan worden. Binnen de bedrijfsketen bestaat er de voorkeur voor het 
ontwikkelen van een webapplicatie die deze processen moet ondersteunen. Door te werken met 
een applicacie zal de snelheid van de informatiestromen toenemen en zullen er geen data -
inconsistencies zijn aangezien er met een applicacie wordt gewerkt. 

Betrouwbaarheid informatiestromen hercertificatieproces 

Eerder is al aangegeven dat het werken met een duidelijke structuur van de applicaties de data -
inconsistencies in de informaciestromen binnen de bedrijfsketen zal verminderen. Dit zorgt er 
direct voor dat de informatiestromen in de bedrijfsketen betrouwbaarder wordt. 

Aan deze wensen van de bedrijfsketen kan voldaan worden door aan de hand van een IA aan te 
geven waar de webapplicacie aan moet voldoen om de tekortkomingen binnen de bedrijfsketen 
op te lossen. 
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3.2.3 Het UML model 

In dit gedeelte zal het U:ML model beschreven worden. Dit model geeft aan wat de relaties zijn 
tussen de verschillende entiteiten die van belang zijn in de bedrijfsketen (het gaat hier clan alleen 
om de entiteiten die voor het hercertificatieproces van belang zijn). Om de relaties tussen de 
entiteiten beter aan te kunnen geven zijn er gekleurde hoofdletters toegevoegd aan het figuur 
(figuur 10). Elke letter stelt een relatie voor die in tabel 9 uitgelegd zal worden. 
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o ... n Dl OfficiCle Informatie - Certificaten pakket 1 ... n Datum uitgave 
Geldigheid 
Nwnmer 

~~ ~r_ z 
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Certificerende Certificatie 
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s ins telling 
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Q I o ... n 

Antwoorden klant 

Figuur 10: Het UML model van het hercertificatieproces 
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Tabel 9 geeft uitleg over de onderlinge relaties tussen de entiteiten. 

A 

B 

D 

E 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

M 
N 

0 
p 

R 
s 
T 
u 

v 

w 

y 

z 

Bl 
Cl 
Dl 

Gl 
Hl 

I1 
1 

Een klant kan in minimaal 1 kamer zitten. In een kamer kan er minimaal een klant 
zitten 
Een kamer voldoet aan bepaalde eisen, die speciaal voor een kamer bedoeld zijn. 
Deze eisen staan ook in het systeem opgeslagen. Er gelden altijd eisen voor een 
kamer 
Een klant kan meerdere legitimatiebewijzen hebben(Een klant kan zich met 
verschillende identiteitsbewijzen aanmelden bij de bedrijfsketen). De 
le "timatiebewi"zen horen bi. een klant 
De klant krijgt een certificaat van een certificerende instelling. Een certificerende 
instellin kan meerdere klanten hebben 
Een klant tekent 2 certificatieovereenkomsten. De certificatieovereenkomsten 
horen bi. 1 klant 
Een klant behaalt een resultaat voor een examen/ examenonderdeel. Een klant kan 
meerdere resultaten behalen. Een resultaat behoort tot een klant 
Een klant maakt minimaal een examen. Een examen kan door minimaal een klant 

emaakt warden 
Een klant staat bij een examinerende instelling ingeschreven. Een examinerende 
instellin heeft minimaal een klant in eschreven staan 
Om een examen te halen kan een klant antwoorden geven. De antwoorden behoren 
tot een klant 
De klant kan minimaal lcertificaat ontvangen. Het certificaat behoort tot minimaal 
een klant 
Een behaald examen hoort bi. een certificaat van de examinerende instellin . 
Een examen heeft minimaal 1 examinator. Een examinator kan minimaal een 
examen bi"wonen 
De normantwoorden zi"n onderdeel van een examen 
De puntendeling is onderdeel van een examen. V oor de certificerende partij moet 
het mo eli·k zi·n om de untendelin voor een examen te zien. 
De antwoorden van de klant zi·n onderdeel van een examen 
Het examenonderdeel is onderdeel van een examen 
Het ci" fer van een examenonderdeel is onderdeel van het resultaat 
Een examen heeft minimaal een resultaat. Het resultaat behoort tot een examen 
De certificerende instelling controleert minimaal een examen. Een examen kan 
maar door een certificerende instellin econtroleerd worden 
De certificerende ins telling controleert het resultaat van een examen. Het resultaat 
kan door een certificerende instellin econtroleerd worden 
De certificerende instelling voert een tussentijdstoezicht uit. Het tussentijdstoezicht 
kan maar door een certificerende instellin edaan worden 
De certificerende instelling tekent minmaal 2 certificatieovereenkomsten. De 
certificatieovereenkomst behoort tot 1 certificerende instellin 
De certificerende instelling geeft de officide certificaten uit. De officide certificaten 
behoren tot een certificerende instellin 
Bi. het officide certificaat behoort een certificatieovereenkomst 
De certificatieovereenkomst is onderdeel van een informatie akket 
De officide certificaten behoren tot een kamer. Elke kamer heeft een offi.cieel 
certifi.caat 
Het le · timatiebewi· s is onderdeel van het informatie akket 
De certificaten van de examinerende instelling zijn onderdeel van het 
informatie akket 
Een examenonderdeel heeft een ci· fer. 
Een klant heeft minimaal een offi.cieel certificaat. Het officieel certifi.caat behoort 
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tot een klant. 

T abel 9: De relaties uit het UML model toegelicht 

3.3 Reflectie gebruikte instrumenten 

3.3.1 Reflcctie VOLERE 

Het gebruiken van de VOLERE template biedt een aantal mogelijkheden voor het inventariseren 
van de (informatie)behoeften ten aanzien van een product(het vaststellen van de software 
requirements). Zowel de voor als nadelen van <lit instrument zullen besproken warden. 

De voordelen van de VOLERE template kunnen als volgt samengevat warden: 

• De template laat de gebruiker van de template goed nadenken over het doel van het 
project. De hoofdvraag die er beantwoord moet warden luidt; ''Wat wil men met het 
project oplossen?". Op deze manier wordt er een raamwerk gecreeerd waarbinnen er 
gewerkt kan warden. 

• Door de template te gebruiken wordt er op een gestructureerde manier gewerkt om de 
behoeften van de gebruiker van het product te achterhalen. 

• Er wordt een complete weergave gegeven van de behoefte. 

• Door de template te gebruiken warden de prioriteiten van de behoeften goed 
weergegeven. Het wordt dus duidelijk welke behoefte men het meeste waardeert. 

• De gebruikte format is over het algemeen duidelijk en makkelijk te volgen. 

• Aile behoeften warden op dezelfde manier vastgelegd. Dit maakt het makkelijker om 
gedocumenteerde behoeften terug te vinden en om te zien waar bepaalde behoeften later 
terugkomen. 

• De format dwingt de ontwikkelaar om de details van de behoeften te bestuderen. 
Kempunten zijn clan het bestaansrecht van een behoefte en de relatie van deze behoefte 
met andere behoeften. 

• Door de "fit-criterion" in te vullen moet de ontwikkelaar goed nadenken over hoe een 
behoefte getest / geevalueerd kan warden. 

• De "requirement shells" kunnen goed in een database opgeslagen warden. 

De tekortkomingen van de VOLERE template kunnen als volgt samengevat warden: 

• De template werkt het best wanneer de behoeften expliciet zijn gespecificeerd, wanneer 
een beginner voor het eerst gebruik maakt van de template kan het zijn <lat niet alle 
behoeften naar boven zijn gehaald. Het kan ook zijn <lat de behoeften niet goed genoeg 
zijn gespecificeerd. De template biedt hier niet genoeg ondersteuning voor. Het is niet 
altijd duidelijk wat er wordt bedoeld. 

• De template is wat veel van stof. Het gebruik kan als over kill gezien warden. Gebruikers 
willen snel en makkelijk informatie hebben over behoeften. Dit biedt de VOLERE 
template niet aan. 

3.3.2 Reflect:ie PROTOS 

Het gebruik van PROTOS was op een vrij oppervlakkige manier. Het is puur gebruikt voor de 
weergave van verschillende processen binnen de bedrijfsketen. PROTOS heeft hierin goed 
gefunctioneerd. Er zijn bij het gebruik echter wel een aantal voor - en nadelen naar voren 
gekomen die hieronder besproken zullen worden: 
Het grote gemak waarmee een bedrijfsproces gemodelleerd kan worden 
De manier van weergave van het gemodelleerde proces is heel duidelijk, er wordt over het 
algemeen direct begrepen wat er getoond wordt 
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De mogelijkheid om het model te exporteren naar MS Word maakt het mogelijk om het model 
buiten de eigen applicatie te bekijken 

Bij het gebruik van de SA zijn de volgende nadelen naar boven gekomen: 

De stroming van de documentatie door het gehele proces wordt niet goed genoeg weergegeven. 
Er wordt niet duidelijk aangegeven welke documenten nodig zijn voor een activiteit. Er wordt 
ook niet aangegeven waar deze documenten vandaan komen. 

3.3.3 Reflectie Ishikawadiagratn 

Eerder in het verslag is aangegeven dat het Ishikawa diagram vooral gemakkelijk te gebruiken is. 
Dit is clan ook bet grootste voordeel van dit instrument. Er kan op een vrij eenvoudige manier 
gekomen worden tot de symptomen van de beschreven probleem situatie. Nadeel van het 
Ishikawa diagram is dat er niet wordt aangegeven hoe sterk een oorzaak uiteindelijk invloed heeft 
op het symptoom. De relatieve sterkte van de oorzaken ten opzichte van bet symptoom wordt 
helemaal niet besproken. 
Het gebruik van de Ishikawa diagrammen heeft wel op relatief eenvoudige wijze geleid tot een 
nadere orientatie op de praktijk die de uiteindelijke kemsymptomen binnen de bedrijfsketen 
SVMNIVO - VGG - KEMA bloot legde. 

3.3.4 Reflectie UML 

Het gebruik van UML was op een vrij oppervlakkige manier. Het is puur gebruikt om aan te 
geven welke relaties de belangrijkste entiteiten in de bedrijfsketen met elkaar hebben. UML heeft 
hierin goed gefunctioneerd. Deze methodiek is prima gedocumenteerd en wordt door velen als 
standaard gezien. Dit is clan ook bet grootste voordeel van bet werken met UML. Door de prima 
documentatie van UML is er in het ontwerp gebruik gemaakt van een andere techniek binnen 
UML. Dit zal in hoofdstuk 4 (het ontwerp) naar voren komen. 

3.4 Conclusie 

In dit hoofdstuk is het hercertificatieproces beschreven en geanalyseerd. Om tot deze analyse te 
komen is in dit hoofdstuk gebruik gemaakt van Ishikawa diagrammen, die als hoofddoel hebben 
om de symptomen op een duidelijke en makkelijke manier weer te geven. Deze symptomen zijn 
vervolgens nader beschreven. Na bet analyseren van het hercertificatieproces is er gekomen tot 
twee hoofdsymptomen; 

• problemen met de efficiency van het hercertificatieproces 
• problemen met de betrouwbaarheid van de informatiestromen in het 

hercertificatieproces 

Na deze beschrijving van het hercertificatieproces wordt geconcludeerd dater vooral efficiency 
problemen zijn bij de communicatie tussen de drie organisaties. Tussen SVMNIVO en VGC 
wordt er minder efficient gewerkt, omdat bepaalde informatie over een klant (of een klant een 
bepaald examen wel of niet heeft gehaald) in bet ergste geval een maand erover doet voordat 
deze VGC bereikt. Met de huidige technologie zou men met een druk op de knop aan de 
informatie moeten kunnen komen. Hetzelfde geldt voor de samenwerking tussen SVMNIVO en 
KEMA. Ook KEMA moet in het ergste geval een maand wachten voordat zij bepaalde 
informatie binnen heeft over een klant. 
Als er naar bet geheel hercertificatie proces gekeken wordt kan ook gezegd worden <lat bepaalde 
activiteiten dubbel worden uitgevoerd. Zowel KEMA als VGC controleren of een klant voldoet 
aan de hercertificatie eis. Als dit door een orgaoisatie wordt gedaan ZOU de efficiency verhoogd 
kunnen worden. Hierdoor zal er minder tijd verstrijken tussen het versturen van de getekende 
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certificatieovereenkomsten door de klant en het ontvangen van het certificaat die bedoeld is voor 
de klant. 

De betrouwbaarheid van de informatiestroom binnen het hercertificatieproces is ook niet 
optimaal. Zo is het voorgekomen dat de informatie die SVMNIVO verstuurd over een klant (of 
die een examen wel of niet heeft gehaald / of de klant wel of geen praktijk en theorie diploma 
heeft) niet altijd juist is. VGC en KEMA controleren binnen de bedrijfsketen of een klant voldoet 
aan de hercertificatie eis via een Excel-lijst (met daarop de klanten die in een maand een aantal 
vakken heeft gehaald) die zij van SVMNIVO ontvangen. KEMA en VGC werken verder in 
Microsoft Excel om te bepalen of een klant de benodigde 4 examens heeft gehaald. Dit proces is 
foutgevoelig en kan onbetrouwbare informatie genereren in de bedrijfsketen. 

Het efficiency en het betrouwbaarheids probleem worden beiden veroorzaakt door het gebrek 
aan communicatie tussen de SA's in de bedrijfsketen. VGC en KEMA kunnen de voor hen 
nuttige informatie niet benaderen en zijn dus afhankelijk van SVMNIVO hiervoor. Dit 
bcinvloedt de efficiency van het hercertificatieproces. Het niet kunnen benaderen van informatie 
zorgt er ook voor dat de gegenereerde data niet gecontroleerd kan worden. Dit maakt het gehele 
proces minder betrouwbaar. 

Het ontwikkelen van een IA moet de symptomen in een keten kunnen oplossen en daarbij moet 
de IA kunnen voldoen aan de (informatie) behoeften die er bestaan in de keten. In de literatuur is 
aangegeven dat het Zachman framework als standaard wordt gebruikt voor het classificeren van 
de verschillende perspectieven binnen de IA. Voor de ontwikkeling van de IA zal er gebruik 
gemaakt worden van de TOGAF methodiek. 

Samengevat kan gesteld worden dater behoefte is aan een IA die meer structuur en organisatie 
brengt aan de manier waarop er nu in de bedrijfsketen wordt samengewerkt. Een aantal duidelijke 
afspraken over de samenwerking zal bier natuurlijk aan ten grondslag liggen. In hoofdstuk 2 is 
aangegeven welke ontwikkelmethode voor een IA gebruikt kan worden. In dit afstudeerverslag 
zal echter niet de gehele architectuur ontwikkeld kunnen warden. Voor de ontwikkeling van de 
IA zal er in dit verslag alleen gekeken warden naar 3 perspectieven. N amelijk; 

• the scope context boundary 
• business model concepts 
• system model logic 

Deze drie perspectieven zullen alleen behandeld warden omdat de andere onderwerpen buiten de 
scope van dit afstudeerverslag vallen. 
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4 Het ontwerp 

•!• Achtergrond 

Het ontwerp komt voort uit de analyse van de huidige 

situatie. Het ontwerp zou alle tekortkomingen die 

beschreven zijn in de voorgaande hoofdstukken moeten 

helpen oplossen. In dit hoofdstuk wordt het ontwerp 

gegeven en gevalideerd. 

4.1 Inleiding 

HetOntwerp 

In dit hoofdstuk zal het product van dit afstudeerverslag ontworpen worden. In paragraaf 4.2 zal 
het ontwerp getoond worden. Tenslotte zal dit hoofdstuk eindigen met de validatie van het 
ontwerp (paragraaf 4.3). 

4.2 Het ontwerp 

Preliminai;yphase: framework and principles 

Eerder is aangegeven dater bepaalde stappen uit TOGAF niet toegepast zullen warden. Dit geldt 
vooral voor de eerste fase van TOGAF. Het doe! van deze fase is min of meer al bereikt aan het 
begin van dit project. Aan het begin van dit afstudeerproject is aan de stakeholders duidelijk 
gemaakt wat het doe! is van deze opdracht. De belanghebbenden hebben voldoende steun 
gegeven en hebben meegewerkt aan het verkrijgen van informatie. In de architeture vision zullen 
de restricties met betrekking tot het ontwerp duidelijk warden gemaakt. Er zijn een aantal 
algemene principes die voor elk ontwerp geldt. De volledige TOGAF methodiek staat 
beschreven in appendix 1. De stappen die zijn uitgevoerd in dit ontwerp zijn terug te vinden in 
appendix 5. 

Phase A: architecture vision 

1. IdentifY business goals and business drivers 

Voor het bekijken van de business principles is het noodzakelijk <lat er naar de activiteiten van de 
bedrijfsketen worden gekeken. Deze activiteiten zijn in dit geval gefocused op het 
hercertificatieproces van de klanten. Elke organisatie afzonderlijk heeft bepaalde doelen, maar de 
doelen m.b.t. de hercertificatie zullen alleen in acht genomen worden. 

Business goal: 

De bedrijfsketen moet de hoogstaande kwaliteit van de makelaars / taxateurs waarborgen. 
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Business (strategic) drivers: 

1. Meer focus en service naar de klanten toe. 

K©' elements: 

• Innovatieve oplossingen 
• Customer satisfaction 

2. Een betrouwbare en efficiente uitvoering van de kemactiviteiten 

Kry elements: 

• Betrouwbaarheid 

• Ejficienry 

Het ontwerp zal zich vooral op dit aspect focussen. 

2. Define scope 

In hoofdstuk 1 (paragraaf)is aangegeven wat de scope van dit afstudeerproject zal zijn. Hier is 
ook een verantwoording voor gegeven. Er wordt alleen gekeken naar bet hercertificatieproces 
van de bedrijfsketen. De partijen die in de bedrijfsketen voor komen zijn: 

SVMNIVO 
VGC 
KEMA 

In hoofdstuk 3 (paragraaf 3.4) is aangegeven welke perspectieven van de IA ontworpen zullen 
worden. De verantwoording voor deze keuze is ook vermeld. Voor de ontwikkeling van het IA 
zal er alleen worden gekeken naar de volgende modellen van bet Zachman framework: 

• Scope 
• Business model 

• System model 

De cellen "business/data" en "business/function" zullen bij dit ontwerp de meeste aandacht 
krijgen. Dit omdat er op dit moment vanuit de bedrijfsketen een hogere prioriteit ligt bij de 
ontwikkeling van deze cellen. De rest van de cellen zullen zo goed mogelijk ingevuld worden. 
Hierbij wordt er clan gelet op de toepasbaarheid van de TOGAF methodiek en de relevantie van 
bepaalde stappen in het licht van de situatie waar de bedrijfsketen zich in vindt. Verder wordt er 
gebruik gemaakt van enige resultaten van desk.nl. Dit bureau heeft na gesprekken binnen de 
partijen SVMNIVO, VGC en KEMA een algemene structuur geleverd waar de nieuwe 
webapplicatie aan zou moeten voldoen. Binnen deze drie partijen is er ook goedkeuring over bet 
geleverde werk van desk.nl. Het gebruik van TOGAF zal hierdoor ook worden be1nvloedt, 
omdat er in bepaalde gevallen uitgegaan kan worden van bet geleverde werk van desk.nl. Dit zal 
bij de betreffende stappen van TOGAF kenbaar gemaakt worden. 

3. Define constraints 

Dit project zal 24 augustus ten einde komen. Door deze tijdsrestrictie zullen de drie gekozen 
perspectieven niet 100% ontwikkeld worden. 
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4. Identify stakeholders and concems, business requirements and architecture 
vision. 

De stakeholders zijn: 

• De Raad van Accreditatie 

• Branche organisaties (waarvan NVM makelaars de grootste is) 

• Opleidingsinstellingen 
• De klanten van de bedrijfsketen 

• De overheid 

Wat zijn nu de belangen van deze partijen m.b.t. de ontwikkeling van een IA voor de 
bedrijfsketen? Deze zullen hieronder beschreven warden: 

De raad van accreditatie I de overheid: 

Het is in het belang van de raad van accreditatie en de overheid dat het hercertificeren zo 
betrouwbaar mogelijk gebeurt. 

De opleidingsinstellingen I branche organisaties: 

Deze instanties willen de juiste informatie (NA W gegevens )hebben van de klanten die 
geregistreerd staan bij VGC. In het verleden kwam het vaak voor dat deze gegevens niet altijd up 
to date waren. Dit veroorzaakte data-inconsistencies. 

De klanten van de bedrijfsketen: 

De klanten kunnen met het in gebruik nemen van de nieuwe webapplicatie veel makkelijker aan 
relevante informatie komen. Deze webapplicatie wordt ondersteund met een IA. 

Het ontwikkelen van de architectuur client om 2 hoofd tekortkomingen aan te pakken: 

• Het verhogen van de efficiency in het hercertificatieproces 
• Het verhogen van de betrouwbaarheid van de informatiestromen in het 

hercertificatieproces 

Phase B: Business architecture 

1. Identify reference models, viewpoints and tools 

• Select relevant business architecture resources 

In industrieen als de gezondheidszorg en in de financiele wereld zijn er een aantal 
referentiemodellen beschikbaar die gebruikt kunnen warden voor het ontwikkelen voor een IA. 
In dit geval is er echter geen algemeen geaccepteerd referentie model die gebruikt kan warden 
voor het ontwikkelen van een IA. 

• Select relevant business architecture viewpoints 

Bij het ontwerp van de IA zal er vooral rekening gehouden warden met 2 views; 

1. The management view 
2. The customer view 
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Deze twee views zijn gekozen omdat het management van SVMNIVO, VGC en KEMA hebben 
aangegeven dater een IA ontworpen moet worden om de huidige symptomen(tekortkomingen) 
van het hercertificatieproces op te lossen. Dit ontwerp moet in de ogen van het management clan 
ook waarde hebben. De management view is hiermee dus verantwoord. De klanten van de 
bedrijfsketen hebben direct baat bij een goed on twerp. Hiermee is de customer view clan ook 
verantwoord. 
Deze twee views zijn gekozen omdat deze twee partijen het meeste baat hebben bij een goede IA. 

• Identijj appropriate tools and techniques to be used for capture, modelling and ana!Jsis in association 
with the selected viewpoints 

Voor het beschrijven van de bedrijfsprocessen zal de SA PROTOS gebruikt worden. De use-case 
models die zijn ontwikkeld door het gebruik van VOLERE zullen ook gebruikt worden. Verder 
zal er met UML de relaties tussen de verschillende entiteiten in de bedrijfsketen gemodelleerd 
worden. 

2. Create architecture mode/(s) 

Or:gani~ation structure 

Binnen de bedrijfsketen kan er niet echt gesproken van een organisatie structuur aangezien de 
keten bestaat uit drie afzonderlijke organisaties. Van deze organisaties binnen de keten kan er als 
er gekeken wordt naar de functies binnen de keten wel een structuur gemaakt worden. Deze 
wordt in figuur 11 getoond. 

Figuur 11: De organisatiestructuur binnen de bedrijfsketen. 

Er is voor deze architectuur gekozen omdat VGC binnen de keten bepaalt waar de klant aan 
moet voldoen en op deze manier indirect ook aangeeft welke activiteiten SVMNIVO en KEMA 
uit moeten voeren. 

Business goals and o~jectives 

De bedrijfsketen moet de hoogstaande kwaliteit van de makelaars / taxateurs waarborgen. 
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Business functions 

De activiteiten die er warden uitgevaerd kunnen per arganisatie weergegeven warden. Dit zijn de 
activiteiten die op dit moment uitgevoerd worden door de drie partijen. Achter deze activiteiten is 
aangegeven welke hoofdactiviteiten hierbij horen: 

SVMNIVO> 

• het examineren van de klanten 

• het bekend maken van de cijfers van de klanten voor een bepaald examen 

VGC> Bepalen of een 
• het verwerken van de uitslagen van de klant (bepalen of een klant voldoet aan 

hercertifcatie-eis) } 

klant voldoet 
aan 

• het verwerken van de getekende certificatieovereenkomsten 

1 
hercertificatie 

• het versturen van de getekende certificatie overeenkomsten naar KEMA eisen 

• het versturen van het certificaat en de certificatie-overeenkomst met certificaatnummer J Het 
naar de klant. registreren 

van de 
KEMA> makelaars en 

• het verwerken van de uitslagen van de klant (bepalen of een klant voldoet aan 
hercertifca tie-eis) 

• het versturen van het tussentijdstoezicht 

• het versturen van een certificatie-overeenkomst met certificaatnummer 

• het verwerken van de ID van de klant in de eigen SA. 

• het verwerken van de getekende certificatie-overeenkomst 

• het verwerken van de diploma's 

taxateurs 
Het 
controleren 
van VGC 
Het 
controleren 
van de klant 

Het certificeren 
• het verwerken van de resultaten van het tussentijdstoezicht J van de klan t 

Business services 

De nieuwe en belangrijkste service van de nieuwe applicatie zal het bekend maken van de status 
van de klant zijn. Wanneer een klant een bepaald examen heeft gemaakt, zal de webapplicatie 
weergeven hoeveel stappen er nog genomen moeten worden om in aanmerking te komen voor 
hercertificatie. 

Business ,Processes, including measures and deliverables 

In dit gedeelte worden er verschillende to-be processen ontworpen. Vervolgens zal er aangegeven 
worden hoe de nieuwe situatie eruit kan zien wanneer de meeste activiteiten hetzelfde blijven. 
Het verschil tussen dit proces en het to-be proces zal aangegeven worden, waarna er per proces 
aangegeven zal worden wat de voor - en nadelen zijn voor de bedrijfsketen. Deze processen zijn 
tot stand gekomen na bestudering van de use - cases en door het voeren van gesprekken binnen 
de bedrijfsketen. Er zijn in principe twee mogelijkheden met betrekking tot het 
hercertifica tieproces; 

1. Het hercertificatieproces herontwerpen en ook rekening houden met de nieuwe 
webapplicatie 

2. Het hercertificatieproces in essentie hetzelfde laten, maar wel rekening houdend met de 
functionaliteiten van de nieuwe webapplicatie 

De reden voor het bespreken van keuzemogelijkheid twee is dat er vanuit VGC een sterke 
tendens is naar deze manier van werken. Het is de taak van de afstudeerder om aan te geven wat 
hier de positieve en negatieve gevolgen van zijn. Deze keuzemogelijkheid zal niet helemaal 
beschreven worden aangezien de meeste activiteiten hetzelfde zijn in vergelijking tot het proces 
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beschreven in hoofdstuk 4 (de huidige situatie). Er zal aangegeven worden welke afwijkingen er 
zijn in vergelijking tot het to-be proces 1. 
Deze keuzemogelijkheden zullen besproken worden. De voor - en nadelen voor de bedrijfsketen 
zullen ook besproken worden. Op grond van deze beschrijving zal er een keuze gemaakt worden 
voor een van de twee to-be processen. Het vervolg van het ontwerp zal ook op dit to-be proces 
gebaseerd zijn. 
Hiernaast zal er een beschrijving gegeven worden van een to-be proces waarbij het toekomstige 
(vanaf 1-1-2008) hercertificatiesysteem wordt beschreven. Verder zullen er voor de organisaties 
KEMA en VGC apart een to-be proces beschreven worden. Dit om duidelijk aan te geven welke 
activiteiten er door deze organisaties in de bedrijfsketen wordt uitgevoerd. 

Er zijn wel belangrijke aannames die bij het ontwerpen van een to-be proces hoort: 

• Wanneer een klant zich gaat hercertificeren doet de klant dit met behulp van de nieuwe 
webapplicatie. Examens die betrekking hebben op de hercertificatie worden via de 
nieuwe webapplicatie gemaakt. Als een klant een losstaand examen/ examenonderdeel wil 
maken die buiten het hercertificatie traject valt, kan de klant dit doen via de site van de 
instelling die het examen aanbiedt. De nieuwe webapplicatie wordt dus alleen gebruikt 
voor examens/ examenonderdelen die betrekking hebben op het hercertificeren 

• De klant begint op tijd met hercertificeren en voltooid het hercertificatieproces volgens 
de voorschriften. 

Keuzemogelijkheid 1: 

Uit de analyse van de huidige situatie (paragraaf 3.2.2) kan worden afgeleid dat er op dit moment 
binnen het hercertificatieproces een aantal activiteiten dubbel worden uitgevoerd. Verder kunnen 
een aantal activiteiten overgenomen worden door de nieuwe webapplicatie en kunnen er 
activiteiten weggelaten worden. Dit to-be hercertificatieproces komt voort uit de volgende 
inzichten: 

1. het eenmalig uitvoeren van activiteiten 

In de huidige situatie voeren KEMA en VGC dezelfde controle uit. Het gaat hier om de activiteit 
''VGC controleert of klant voldoet aan eisen" en "KEMA controleert aanvraag''. Deze 
controle kan door de certificerende instelling uitgevoerd worden en VGC op de hoogte houden 
van het resultaat van de controle. 

2. de bevindingen van de use-cases na het toepassen van de VOLERE template (paragraaf 
3.2.3) toevoegen aan het hercertificatieproces 

Een use-case die VGC graag zou willen zien in de nieuwe webapplicatie is het bekend maken van 
de status van een klant. De status zou de voortgang van de klant in het hercertificatieproces weer 
moeten geven. Zo zijn er in hoofdstuk 3 (paragraaf 3.2.3) meer use-cases beschreven voor zowel 
KEMA als VGC. Hier wordt rekening mee gehouden bij het ontwerp van de to-be processen. 

3. het weglaten van bepaalde activiteiten in het hercertificatieproces 

Waneer een klant voldoet aan de eisen zal in het huidige hercertificatieproces de klant pas na 
betaling van de jaarbijdrage aan VGC het certificaat ontvangen. De certificatiebeslissing is echter 
alleen toebedeeld aan de certificerende instelling. De betaling van de jaarbijdrage kan dus uit het 
hercertificatieproces gehaald worden. Hier zou VGC op een andere manier op in moeten spelen. 
Dit valt echter buiten het hercertificatieproces. 
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4. het automatiseren van een aantal activiteiten met behulp van de webapplicatie 

Administratieve handelingen, zoals het versturen de certificatie-overeenkomsten kan door de 
webapplicatie gedaan worden wanneer de klant voldoet aan de hercertificatie-eisen. Door het 
uitbesteden van deze activiteiten blijft er meer tijd over om "kemactiviteiten" uit te voeren. 

Het doorvoeren van deze inzichten zullen zowel de efficiency van het hercertificatieproces als de 
betrouwbaarheid van de informatiestromen in het hercertificatieproces verhogen. Vanuit deze 
inzichten is er een to-be proces ontwikkeld dat weergegeven zal worden in figuur 12 

Het eerste to-be hercertificatieproces gaat uit van de volgende definities in het 
hercertificatietraject. Een klant die zich wil hercertificeren moet voldoen aan de volgende eisen: 

• De nu geldende hercertificatie - eisen 

1. de klant behaalt 1 basis theorie examen. 
2. de klant behaalt twee actualiteiten examens 
3. de klant behaalt een praktijk examen 

• KEMA bepaalt ook aan de hand van het tussentijdstoezicht of een klant in aanmerking 
komt voor hercertificatie. De tussentijdse toetsing is een moment waarop bepaald wordt 
of het certificaat geldig blijft of wordt ingetrokken. Eventuele opmerkingen moeten zijn 
verholpen op het moment van hercertificatie. 
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Naam Beschrijvin2 hercertificatieproces 
Klant meldt zich De klant meldt zich via de webapplicatie aan voor het 
aan voor hercertificatieproces. 
hercertificatie 
klant maakt een Van tevoren moet aan de klant duidelijk gemaakt worden welke 
hercertificatie hercertificatie eisen er gelden voor een bepaalde kamer. Een 
examen klant kan voor een examen kiezen dat geen onderdeel is van 

het hercertificatieproces of voor een examen dat bier wel 
onderdeel van is. Het aanmelden voor een examen gebeurt via 
de nieuwe webapplicatie. Deze krijgt verbindingen met de SA's 
van SVMNIVO. Via de nieuwe webapplicatie wordt kenbaar 
gemaakt of het mogelijk is om een bepaald examenonderdeel 
of examen te maken. In de nieuwe situatie moet een klant 4 
examens (1 basistheorie examen, 2 actualiteiten examens en 1 
praktijk examen) maken om zich opnieuw te kunnen 
certificeren. (Dit hercertificeringssysteem zal waarschijnlijk 
vanaf 1-1-2008 worden ingevoerd). Deze examens worden 
door SVMNIVO geexamineerd. Het aanmelden van een klant 
voor het maken van een examen verloopt als volgt voor de 
theorie-examens: 

1. Op de nieuwe webapplicatie wordt door de klant 
aangegeven welk examen / examenonderdeel hij / zij 
wil maken (het examen / examenonderdeel wordt 
geboekt) 

2. De SA LAMARK controleert of dit wel mogelijk is. Is 
een gewenste datum niet beschikbaar, wordt er een 
andere mogelijke datum aangeboden door LAMARK 

3. Wanneer de klant het examen/ examenonderdeel gaat 
maken zorgt LAMARK ervoor dat het juiste examen / 
examenonderdeel in het juiste lokaal bij de juiste klant 
terechtkomt. De juiste examenvragen warden uit de 
SA QMP gehaald. 

KEMA KEMA controleert steekproefsgewijs het behaalde cijfer van de 
controleert uitslag klant voor een examen/ examenonderdeel. Dit cijfer kan goed 
examen - of afgekeurd worden. Het voorlopige cijfer wordt na deze 
steekproefsgewijs controle een definitief cijfer 
SVMNIVO maakt SVMNIVO maakt via de nieuwe webapplicatie het definitieve 
definitieve cijfer cijfer van de klant bekend. 
bekend 
examenresultaat Het definitieve cijfer voor een examen wordt vanuit de 
wegschrijven naar webapplicatie naar SVMNIVO (de SA KAS)weggeschreven. 
webapplicatie 
status klant Na het maken van een examen/ examenonderdeel wordt er in 
updaten via de webapplicatie weergegeven wat de klant tot nu toe heeft 
webapplicatie gedaan in het hercertificatieproces. Dit overzicht geeft aan wat 

er gedaan is en wat er nog moet gebeuren om in aanmerking te 
komen voor hercertificatie. De klant maakt in totaal dus vier 
examens en zal 4 keer de activiteiten "klant maakt een 
hercertificatie-examen" tot en met activiteit "status klant 
bekend maken via webapplicatie" doorlopen voordat er 
daadwerkelijk begonnen kan warden met de hercertificatie. Bij 
de status wordt ook het resultaat van het tussentijdstoezicht 
bijgehouden. Alleen als dit ook positief is verlopen voor de 
klant zal er begonnen worden met de daadwerkelijke 
hercertificatie van de klant 

- 58 -



webapplicatie 
verstuurt 
certificatie
overeenkomst 

Afkeuring melden 
bij SVMNIVO 

KEMA ontvangt 
pakket van klant 

KEMA verstuurt 
certificaat & 
genummerd 
certifica tieovereen 
komst 

Het Ontwerp 

Wanneer een klant volgens KEMA voldoet aan de 
hercertificatie-eisen, zal <lit weergegeven warden in de nieuwe 
webapplicatie met behulp van de status. V anuit de centrale 
database van de nieuwe webapplicatie wordt zichtbaar <lat een 
klant voldoet aan de hercertificatie-eisen. Vanuit de 
webapplicatie wordt er een mail met daarin een certificatie 
overeenstemming opgestuurd warden naar de klant. Deze moet 
de klant in tweevoud en ondertekend opsturen naar KEMA. 
Als er een examen / examenonderdeel wordt afgekeurd door 
KEMA wordt eerst onderzocht waardoor <lit komt. Er wordt 
clan contact opgenomen met SVMNIVO voordat de afkeuring 
bekend wordt gemaakt aan de klant. De afkeuring wordt clan 
door SVMNIVO kenbaar gemaakt aan de klant via de 
webapplicatie. De status wordt ge - update door KEMA. In de 
status wordt aangegeven <lat een cijfer is afgekeurd voor een 
bepaald examen 
KEMA ontvangt een "pakket" van de klant. KEMA 
controleert eerst of het toegestuurd "pakketje" compleet is. Dit 
houdt in <lat de KEMA de volgende documenten moet 
ontvangen wil het verder gaan met de hercertificatieprocedure: 
1. Twee door de klant getekende certificatieovereenkomsten 

----optioneel(hangt van functionaliteit webapplicatie af)--
2. Een kopie van een geldig legitimatiebewijs 
3. kopieen van de certificaten die voor elk behaald examen 

worden uitgegeven door SVMNIVO 

De status wordt ge - update door KEMA. Er wordt in de 
status aangegeven <lat het pakket is ontvangen door KEMA. 
KEMA geeft certificaat met geldig certificaatnummer uit en 
verstuurd deze samen met een certificatieovereenkomst met 
geldig certificaatnummer naar de klant. Het certificaatnummer 
wordt samen met de ingangsdatum van het certificaat 
ingevoerd in de webapplicatie. VGC weet hierdoor welke 
klanten opnieuw gecertificeerd zijn 

Tabel 10: De activitciten van het to-be 1 hen:ertificatieproces beschrr:ven 
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Naam Beschrijvin2 proces tussentijdstoezicht 
VGC initieert VGC voert op de helft van de looptijd van een officieel 
tussentijdstoezicht certificaat van KEMA een steekproefsgewijze controle uit 

onder de klanten. Deze klanten zijn in het bezit van een 
officieel certificaat. 

VGC verstuurt VGC verstuurt een brief met daarin de vraag of de klant de 
het meegestuurde verklaring plus gevraagde documenten wil 
tussentijdstoezicht invullen en deze ondertekend wil opsturen naar KEMA. 
naar de klant 
klant verstuurt De klant verstuurt de getekende verklaring naar KEMA 
getekende 
verklaring terug 
naarKEMA 
KEMA KEMA beoordeelt of de klant voldoet aan de eisen. De status 
beoordeelt de van de klant wordt aan de hand van dit resultaat gewijzigd in de 
klant op basis van nieuwe webapplicatie 
het 
tussentijdstoezicht 

Tabel 11: De aaiviteiten in het tussentijdstoez!cht proces in to-be proces 1 beschreven. 

Dit proces is op een aantal punten gewijzigd in vergelijking tot het proces beschreven in 
hoofdstuk 4. De wijzigingen zijn als volgt: 

1. De activiteit VGC controleert of klant voldoet aan eisen wordt niet meer uitgevoerd bij 
VGC. Dit werd zowel bij KEMA als bij VGC gedaan. In principe ligt deze 
verantwoordelijkheid bij de certificerende instelling en niet bij VGC. Aangezien KEMA 
de certificerende instelling is binnen de bedrijfsketen, kan KEMA deze activiteit beter 
uitvoeren. VGC kan zich op deze manier volledig focussen op voor hun 
kernactiviteiten. Op deze manier komt daar meer tijd voor vrij. Dit zorgt er ook voor 
dat deze activiteit in het to-be proces 1 een keer wordt uitgevoerd, wat het 
hercertificatieproces efficienter maakt. Deze wijziging verkort ook de doorlooptijd van 
het hercertificatieproces met minimaal een dag aangezien een dubbele activiteit wordt 
gereduceerd naar 1 activiteit en er geen certificatieovereenkomst meer verstuurd hoeft te 
worden vanuit VGC. 

2. Door het in gebruik nemen van de nieuwe webapplicatie en de daarbij horende IA 
hoeven de resultaten van de examens / examenonderdelen niet meer opgestuurd te 
worden naar KEMA en VGC. Dit maakt het hercertificatieproces betrouwbaarder, 
omdat de kans op het maken van fouten hierdoor kleiner is geworden. 

3. Er wordt geen post meer verstuurd tussen VGC en KEMA. De klant stuurt rechtstreeks 
de certificatieovereenkomsten naar KEMA. De klant kan nog wel bij VGC terecht voor 
vragen en dergelijke, zoals dit nu het geval is. In principe verandert alleen het postadres 
op de envelop van de klant. KEMA verstuurt nu zelf het certificaat en de 
certificatieovereenkomst met geldig certificaatnurnmer naar de klant toe. Dit maakt het 
hercertificatieproces efficienter en verkort de doorlooptijd van het proces met minimaal 
2 dagen(l <lag post opsturen van VGC naar KEMA + 1 dag post opsturen van KEMA 
naarVGC). 

4. Het betalen van de jaarlijkse bijdrage wordt niet meer gekoppeld aan het 
hercertificatieproces. Dit zijn 2 verschillende processen en zijn in principe niet 
afhankelijk van elkaar. Het weglaten van deze activiteit uit het hercertificatieproces zal 
de doorlooptijd van het proces verkorten. Er hoeft namelijk niet meer gewacht te 
worden op de reactie van de klant op de te betalen rekening. Het wachten op de betaling 
van de klant duurt minimaal 2 dagen bij elektronische overschrijving. Dit hoeft nu niet 
meer. Het betalen van de jaarbijdrage moet buiten het hercertificatieproces afgehandeld 
worden met de klant. Een optie is om jaarlijks op een vaste datum de rekening te 
versturen naar de klant. 
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Keuzemogelijkheid 2: 

Een andere mogelijkheid is om het hercertificatieproces zo veel mogelijk in tact te laten. Een 
aantal activiteiten kunnen overgenomen worden door de nieuwe webapplicatie. Dit to-be 
hercertificatieproces komt voort uit de volgende inzichten: 

1. de wensen vastgesteld in de VOLERE template toevoegen aan het hercertificatieproces 
2. het weglaten van bepaalde activiteiten in het hercertificatieproces 
3. het automatiseren van een aantal activiteiten met behulp van de webapplicatie 

Deze inzichten zijn ook bij keuze mogelijkheid 1 besproken. 

Het doorvoeren van deze inzichten zal vooral de betrouwbaarheid van de informatiestromen in 
het hercertificatieproces verhogen. Vanuit deze inzichten ontstaat er een to-be proces die op een 
aantal punten afwijkt van to-be proces 1. 

Het tweede to-be hercertificatieproces gaat uit van de volgende definities in het 
hercertificatietraject. Een klant die zich wil hercertificeren moet voldoen aan de volgende eisen: 

• De nu geldende hercertificatie - eisen 

1. de klant behaalt 1 basis theorie examen. 
2. de klant behaalt twee actualiteiten examens 
3. de klant behaalt een praktijk examen 

• KEMA bepaalt oak aan de hand van het tussentijdstoezicht of een klant in aanmerking 
komt voor hercertificatie. De tussentijdse toetsing is een moment waarop bepaald wordt 
of het certificaat geldig blijft of wordt ingetrokken. Eventuele opmerkingen moeten zijn 
verholpen op het moment van hercertificatie. 

De afwijkingen zijn als volgt: 

1. De klant verstuurt de certificatieovereenkomsten naar VGC in plaats van naar KEMA. 
2. VGC verstuurt de certificatieovereenkomsten naar KEMA 
3. KEMA verstuurt de certificatieovereenkomst met geldig certificaatnummer terug naar VGC 
4. VGC verstuurt de certificatieovereenkomst met geldig certificaatnummer naar de klant. 

Dit proces is op een aantal punten gewijzigd in vergelijking tot het proces beschreven in 
hoofdstuk 4. De wijzigingen zijn op uitzondering van wijziging 3 bij keuzemogelijkheid 1 
hetzelfde als beschreven bij keuzemogelijkheid 1. 

Bij het in gebruik nemen van de nieuwe webapplicatie heeft de bedrijfsketen de mogelijkheid om 
een bedrijfsproces te "kiezen", aangezien elk proces wel ondersteund kan worden door de IA en 
de nieuwe webapplicatie. De hierboven beschreven to-be processen hebben beide zowel voor als 
nadelen. Deze zullen hieronder toegelicht warden. 

To-be proces 1 voordelen: 

• De efficiency wordt optimaal verbeterd aangezien er een aantal activiteiten niet meer 
dubbel worden uitgevoerd en er geen post meer wordt verstuurd tussen KEMA en 
VGC. 

• De betrouwbaarheid wordt verbeterd aangezien er minder mogelijkheden zijn om een 
fout te maken in het hercertificatieproces. 

• De doorlooptijd van het hercertificatieproces wordt maximaal verkort. De doorlooptijd 
wordt met minimaal 4 dagen verkort. 
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To-be proces 1 nadelen: 

• De veranderingen kunnen in het begin voor onduidelijkheden zorgen bij zowel de 
medewerkers in de bedrijfsketen als de klanten. 

To-be proces 2 voordelen: 

• Dit proces verschilt niet veel van de huidige manier van werken en zal weinig 
aanpassingsproblemen met zich mee brengen. 

To-be proces 2 nadelen: 

• De efficiency van het hercertificatieproces is niet optimaal verhoogd. Doordat de klant 
de certificatie-overeenkomsten naar VGC moet sturen, in plaats van direct naar KEMA 
is dit hercertificatieproces minder efficient 

• De doorlooptijd van het hercertificatieproces wordt met rninimaal ldag verkort 

De voordelen met betrekking tot het werken met de nieuwe webapplicatie en de bijbehorende IA 
zijn hier buiten beschouwing gelaten. Deze voordelen gelden namelijk voor beide to-be 
processen. Het gaat clan om de toegang die men nu wel heeft tot nuttige infonnatie. Deze 
informatie is altijd toegankelijk in vergelijking met een keer per maand in de huidige situatie. 

Als de voor - en nadelen van beide to-be processen worden bekeken, kan gezegd worden dat to
be proces 1 betere voordelen heeft vergeleken met to-be proces 2. De nadelen van to-be proces 1 
kunnen met goed management ondervangen worden. In het vervolg van dit ontwerp zal clan ook 
uitgegaan worden van een to-be proces 1. 
Nu is gekozen voor het to-be proces 1 kan er ook aangegeven worden welke activiteiten KEMA 
en VGC afzonderlijk van elkaar kunnen doen wanneer er met to-be proces 1 gewerkt zal worden. 
Eerst zullen de activiteiten van KEMA in figuur 13 weergegeven worden met behulp van 
PROTOS. De activiteiten zullen aan de hand van tabel 12 uitgelegd worden. 

Het nieuwe to-be proces van KEMA heeft veel gelijkenissen met to-be proces 1. In deze 
procesbeschrijving wordt de status van de klant heel belangrijk. VGC wordt namelijk op de 
hoogte gehouden van de voortgang van een klant in het hercertificatietraject met behulp van de 
status van de klant. KEMA is de instelling die deze status kan veranderen. Het is dus van belang 
dat de status van de klant consequent bijgehouden wordt door KEMA. 

Het tussentijdstoezicht is een apart proces naast het hercertificatieproces. Het resultaat hiervan 
wordt bekeken wanneer een klant opnieuw gecertificeerd wilt worden. 
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Figuur 13: De to-be activiteiten voor KEMA 
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Naam 
Klant meldt zich aan 
voor hercertificatie 
klant maakt een 
hercertificatie 
examen 
KEMA controleert 
uitslag examen 
steekproefsgewijs 

Definitief resultaat 
wegschrijven naar 
webapplicatie 
status klant updaten 
via webapplicatie 

Afkeuring melden 
bij SVMNIVO 

KEMA ontvangt 
pakket van klant 

KEMA verstuurt 
certificaat & 
genummerd 
certificatieovereenko 
mst 

Beschrijving 
De klant meldt zich via de webapplicatie aan voor het 
hercertificatieproces. 
De klant maakt een examen/ examenonderdeel. Het cijfer 
hiervan komt binnen bij KEMA en SVMNIVO maakt een 
voorlopig cijfer bekend. 

HetOntwerp 

KEMA controleert steekproefsgewijs het behaalde cijfer van 
de klant voor een examen/ examenonderdeel. Dit cijfer kan 
goed - of afgekeurd warden. Het voorlopige cijfer wordt na 
deze controle een definitief cijfer 
Het definitieve cijfer voor een examen/ examenonderdeel 
wordt vanuit de webapplicatie naar SVMNIVO (de SA 
KAS)we~eschreven. 

Na het maken van een examen/ examenonderdeel wordt er 
in de webapplicatie weergegeven wat de klant tot nu toe heeft 
gedaan in het hercertificatieproces. Dit overzicht geeft aan 
wat er gedaan is en wat er nog moet gebeuren om in 
aanmerking te komen voor hercertificatie. De klant maakt in 
totaal dus vier examens en zal 4 keer de activiteiten "klant 
maakt een hercertificatie-examen" tot en met activiteit 
"status klant bekend maken via webapplicatie" doorlopen 
voordat er daadwerkelijk begonnen kan warden met de 
hercertificatie. Bij de status wordt ook het resultaat van het 
tussentijdstoezicht bijgehouden. Alleen als dit ook positief is 
verlopen voor de klant zal er begonnen warden met de 
daadwerkelijke hercertificatie van de klant. 
Als er een examen / examenonderdeel wordt afgekeurd door 
KEMA wordt eerst onderzocht waardoor dit komt. Er wordt 
clan contact opgenomen met SVMNIVO voordat de 
afkeuring bekend wordt gemaakt aan de klant. De klant krijgt 
clan via de nieuwe webapplicatie te zien dat (bet examen niet 
is behaald)het cijfer is afgekeurd. 
KEMA ontvangt een informatiepakket van de klant. KEMA 
controleert eerst of het toegestuurd "pakketje" compleet is. 
Dit houdt in dat de KEMA de volgende documenten moet 
ontvangen wil het verder gaan met de 
hercertifica tieprocedure: 

1. Twee door de klant getekende 
certificatieovereenkomsten 

----optioneel(hangt van functionaliteit webapplicatie af)--
2. Een kopie van een geldig legitimatiebewijs 
3. kopieen van de certificaten die voor elk behaald 

examen warden uitgegeven door SVMNIVO 
4. eventueel andere benodigde documenten 

De status wordt ge - update door KEMA. 
KEMA geeft certificaat met geldig certificaatnummer uit en 
verstuurt deze samen met een certificatieovereenkomst met 
geldig certificaatnummer naar de klant. Het 
certificaatnummer wordt samen met de ingangsdatum van 
bet certificaat ingevoerd in de webapplicatie. VGC weet 
hierdoor welke klanten opnieuw gecertificeerd zijn 

Tabel 12: De to-be activiteiten van KEMA in het hercertificatieproces 
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Naam Beschrijving proces tussentijdstoezicht 
KEMA ontvangt VGC verstuurt een brief met daarin de vraag of de klant de 
tussentijdstoezicht meegestuurde verklaring wil invullen en deze ondertekend wil 
van klant opsturen naar KEMA. De klant stuurt een officiele verklaring 

ondertekend terug naar KEMA. 
klant afkeuren op KEMA keurt de klant af op basis van het tussentijdstoezicht. 
basis van 
tussentijdstoezicht 
klant goedkeuren KEMA keurt de klant goed op basis van bet 
op basis van tussentijdstoezicht. 
tussen tij ds toezicht 

Tabel 13: De activiteiten in bet tussent!Jdstoezjcht proces in to-be proces van KEMA. 

Voor VGC is het vooral van belang dat men weet of een klant op tijd is begonnen met de 
hercertificatie. Als het hercertificeren van de klant in gevaar dreigt te komen kan VGC contact 
opnemen met de klant om hem / haar hiervan op de hoogte te stellen. 
Dit aspect kan voor een gedeelte in een procesmodel gezet warden. Dit is te zien in tabel 14. In 
figuur 14 zullen de activiteiten van VGC weergegeven worden. 

( L\ Klant m8'dl zich 
\...J aanvoor 

,/ 
e '°klant afgekeurd 

• 8flceurtng gemeld bij klant 

Figuur 14: De to-be activiteiten voor VGC 

£ " 
~ 9 examenresutta.t weggeschreven 
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Naam Beschrijving 
Klant meldt zich aan De klant meldt zich via de webapplicatie aan voor het 
voor hercertificatie hercertificatieproces. Deze aanmelding komt binnen bij 

VGC. 
VGC controleert of Als een klant te laat begint met hercertificeren heeft het 
klant binnen de weinig zin om het hercertificatietraject te vervolgen. Deze 
voorgeschreven tijd controle wordt uitgevoerd aan de hand van de 
begint aan het geldigheidsduur van het certificaat van de klant. Deze 
hercertificatietraject informatie wordt uit de webapplicatie gehaald. 
Afkeuring melden aan Als een klant te laat wil beginnen met het 
klant hercertificatietraject wordt <lit aan hem duidelijk gemaakt. 

Hier kan een email over gestuurd worden. 
Bijhouden voortgang Van elke klant is bekend wat de geldigheidsduur is van 
hercertificatietraject zijn/ haar certificaat. Vanuit de webapplicatie kan er een 
klant boodschap binnen komen bij VGC die aangeeft welke 

certificaten zullen verlopen. VGC kan vervolgens de 
voortgang controleren van deze klanten. Dit kan gedaan 
worden aan de hand van de status die een klant heeft. Aan 
de hand van deze controle kan er een mail uitgestuurd 
worden om de klant te waarschuwen over de deadline van 
zijn/ haar hercertificatietraject. 

Tabel 14: De to-be aaiviteiten van VGC in het hercertijicatieproces 

Naam 
VGC initieert 
tussentijdstoezicht 

VGC voert op de helft van de looptijd van een officieel 
certificaat van KEMA een steekproefsgewijze controle uit 
onder de klanten. Deze klanten zijn in het bezit van een 
officieel certificaat. 

VGC verstuurt het 
tussentijdstoezicht 
naar de klant 

VGC verstuurt een brief met daarin de vraag f de klant de 
meegestuurde verklaring wil invullen en deze ndertekend 
wil o sturen naar KEMA. 

Tabel 15: De activiteiten in het tussentijdstoezjcht proces in to-be proces van VG 

Vanaf 1-1-2008 zullen er waarschijnlijk aanvullende regels gelden voo de hercertificatie. Het is 
echter nog niet helemaal duidelijk hoe <lit systeem er in het geheel uit at zien. Met de informatie 
die nu beschikbaar is kan wel een to-be proces gemodelleerd worden. et een paar kleine 
aanpassingen in het to-be proces 1 is het mogelijk om deze regelgevin in te voeren in het 
hercertificatieproces. Er . Er moeten echter wel een aantal aannames emaakt worden omdat 
deze regelgeving nog niet helemaal uitgekristaliseerd is: 

1. V olgens de nieuwe regelgeving zal het voor meerdere opl iders mogelijk zijn om de 
klanten te examineren. Een klant kan zich dus ook buiten SVMNIVO laten 

2. 

examineren. Hier wordt echter aangenomen dat het exa 
SVMNIVO kan. Dit omdat het binnen de scope van het 
Wanneer een klant zich aanmeldt voor een examen bij S 
dezelfde manier als beschreven in to-be proces 1 

eren alleen via 
fstudeeronderzoek valt 

IVO gebeurt <lit op 

De klant zou zich op de volgende manier moeten hercertificeren: 

l. de klant maakt over een periode van 5 jaar 4 examens 
a) de klant krijgt 1 jaar waar hij / zij geen examen hoeft te maken 
b) het examen van het laatste seminar/ de laatste toets oet in het Se jaar gemaakt 

worden 
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Deze wijzigingen hebben echter geen invloed op de manier van examii ~eren zoals dat gebeurt in 
het to-be proces 1. Er zal daarom geen apart procesmodel getoond we rden voor dit proces. 

Correlation of o~aniz.ation and.functions 

Per business function zal aangegeven warden wanneer, waar, hoe vaak en door wie de functie 
wordt gedaan. V erder wordt ook aangegeven welke informatie nodig ii om de functie te kunnen 
doen. Deze informatie zal weergegeven warden in tabel 17. 

Wanneer? Waar? Hoe vaak? Doorwie? 
SVMNIVO 
Examineren klanten Wanneer een klant zich De klant zit In een periode van SVMNIVO 

hiervoor aanmeldt achter een vijf jaar maakt de examineert de 
computer in klant 4 examens. klant. 
een speciaal En meldt zich 
ingerichte hiervoor aan via de 
examenlocatie webapplicatie 

Bekend maken Wanneer een klant klaar De klant zit In een periode van Het cijfer 
voorlopige cijfers is met een examen achter een vijf jaar maakt de wordt via een 
klanten voor examen computer in klant 4 examens. SA berekend 

een speciaal En meldt zich en 
ingerichte hiervoor aan via de bekendgemaakt 
examenlocatie webapplicatie 

SVMNIVO maakt Wanneer SVMNIVO de Ditwordt In een periode van Een 
definitief cijfer bekend goedkeuring van KEMA vanuit het vijf jaar maakt de medewerker 

heeft ontvangen kantoor van klant 4 examens. van 
SVMNIVO SVMNIVO 
gedaan voert deze taak 

uit. 
KEMA 
KEMA controleert Wanneer een cijfer van De In een periode van Een 
uitslag examen een examen van een klant medewerker vijf jaar maakt de medewerker 
steekproefsgewijs binnen komt vanKEMA klant 4 examens. vanKEMA 

bevindt zich controleert de 
inhetKEMA uitslagen van 
gebouw de klant 

status klant updaten via Wanneer het definitieve De Per hercertificatie Een 
webapplicatie cijfer van de klant bekend medewerker cyclus wordt de medewerker 

is. Vanaf de activiteit vanKEMA status maximaal 7 vanKEMA 
"webapplicatie verstuurt verandert de keer en minimaal 0 voert deze 
certificatieovereenkomst'' status vanuit keer gewijzigd activiteit uit. 
tot en met activiteit het kantoor (wanneer de klant 
"KEMA verstuurt het 
certificaat & genummerd hercertificatieproces 
certifica tieovereenkoms t". goed doorloopt zal 
Deze activiteit wordt ook de status 4 keer 
uitgevoerd wanneer het voor het behalen 
resultaat van het van een examen 
tussentijdstoezicht gewijzigd warden+ 
bekend is. 1 keer voor het 

tussentijds toezicht 
+ 1 keer bij het 
ontvangen van het 
informatiepakket 
van de klant + 1 
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keer bij het 
versturen van het 
certificaat) In het 
slechtste geval 
behaalt de klant 
geen enkel examen 
en wordt de status 
dus ook niet 
gewijzigd 

KEMA ontvangt pakket Wanneer een klant KEMA Dit gebeurt een Medewerker 
van klant voldoet aan de ontvangt het keer in de vijf jaar KEMA 

hercertificatie-eis pakket op per klant 
hun kantoor 

KEMA vers tuurt Wanneer KEMA een De Dit gebeurt een Medewerker 
certificaat & hercertificatie-aanvraag medewerker keer in de 5 jaar KEMA 
genummerd binnen krijgt van een vanKEMA 
certificatieovereenkomst bepaalde klant en de klant bevindt zich 

voldoet aan de eisen in hetKEMA 
gebouw 

Tabe/ 16: Com/ation ef organization and fanctions 

Business data model 

In dit gedeelte zal het business data model beschreven worden. Dit wordt gedaan aan de hand 
van de UML taal. Dit model geeft aan wat de relaties zijn tussen de verschillende entiteiten die 
van belang zijn in de bedrijfsketen waar ook data van opgeslagen moet worden wil de IA 
optimaal werken (bet gaat bier clan alleen om de entiteiten die voor het hercertificatieproces van 
belang zijn). Om de relaties tussen de entiteiten beter aan te kunnen geven zijn er gekleurde 
hoofdletters toegevoegd aan het figuur. Elke letter stelt een relatie voor die in tabel 18 uitgelegd 
zal worden. 
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1 1 o ... n A1 Officiele Dl 
Tussentijds 

Certificaten Status lnfonnatie 
toezicht ~ 1 pakket 1...n Datum uitgave voortgang 1...n 1 ... n - Geldigheid -Datum 

Nummer 
1...n 1...n 

~·~ ~ 1...; 11 
z 1 

B1 Cl 1 Fl Gt -
Certificerende Certificatie Tl ~ 

1...n 
instelling 1 overeenkomst ID 

Eisen 

Naam 1 2 ... n c Geldigheid Geldigheid 
Adres y 
Naam certificaten 1 L., .n 1 ... n 

B 11 ... n 
1 1 ~ G 

E 
11 D I u ... n 1 1 1 v 1 

1 ... n 0 ... 1 Klant Kamer 

Resultaat F 1 1 ... n 
1 ... n - Naam 

A 
Naam 

Adres 1 ... n 

Datum H 1 
Woonplaats 1 ... n 

Locatie u Werkgever 

Examinator T Inlogcode 1 L 
o ... n 1 ... n 11 ... n 

Ht 
I 

~ ~ 1...n 1 
I T I It 1 ... n 

Examen Certificaten Examinerende 
- K examinerende ins telling 1...n 

s ins telling 
Datum 1 Naam 
Locatie 1 Datum Adres 
Exameninstelling M Geldigheid Naam certificaten 
Examennummer 
Agglomeratie 1...n 
Rubriek N 

1 ... nl 
~ 

... 
~~ ~ Cijfer onderdeel 

"""' 
0 

Examinator R - p 
Datum 

Examenonderdeel Puntendelina- Naam Locatie Nonnantwoorden 
Functie 

Examinator 
Naam 

1...nl 
Adres 

1 ... n Werkgever 

11 0 o ... n 

Antwoorden klant 

"' 

Figuur 15: Het UML model van het hercerti.ftca teproces 
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Een klant kan in minimaal 1 kamer zitten. In een kamer kan er minimaal een klant 
zitten 
Een kamer voldoet aan bepaalde eisen, die speciaal voor een kamer bedoeld zijn. 
Deze eisen staan ook in het sys teem opgeslagen. Er gelden altijd eisen voor een 
kamer 
Een klant heeft een bepaalde status van de voortgang van zijn hercertificatietraject. 
De status behoort tot een klant. 
Een klant kan meerdere legitimatiebewijzen hebben(Een klant kan zich met 
verschillende identiteitsbewijzen aanmelden bij de bedrijfsketen). De 
I ' timatiebewi'zen horen bi' een klant 
De klant krijgt een certificaat van een certificerende instelling. Een certificerende 
instellin kan meerdere klanten hebben 
De klant ontvangt 1 keer in de 5 jaar een tussentijdstoezicht Het tussentijdstoezicht 
wordt naar meerdere klanten verstuurd 
Een klant tekent 2 certificatieovereenkomsten. De certificatieovereenkomsten 
horen bi' 1 klant 
Een klant behaalt een resultaat voor een examen/ examenonderdeel. Een klant kan 
meerdere resultaten behalen. Een resultaat behoort tot een klant 
Een klant maakt minirnaal een examen. Een examen kan door minirnaal een klant 

emaakt warden 
Een klant staat bij een examinerende instelling ingeschreven. Een examinerende 
instellin heeft minimaal een klant in eschreven staan 
Om een examen te halen kan een klant antwoorden geven. De antwoorden behoren 
tot een klant 
De klant kan minirnaal lcertificaat ontvangen. Het certificaat behoort tot minimaal 
een klant 
Een behaald examen hoort bi' een certificaat van de examinerende instellin . 
Een examen heeft minirnaal 1 examinator. Een examinator kan minimaal een 
examen bi'wonen 
De normantwoorden zi'n onderdeel van een examen 
De puntendeling is onderdeel van een examen. Voor de certificerende partij moet 
het mo eli'k zi'n om de untendelin voor een examen te zien. 
De antwoorden van de klant zi'n onderdeel van een examen 
Het examenonderdeel is onderdeel van een examen 
Het ci· fer van een examenonderdeel is onderdeel van het resultaat 
Een examen heeft minimaal een resultaat. Het resultaat behoort tot een examen 
De certificerende ins telling controleert minimaal een examen. Een examen kan 
maar door een certificerende instellin econtroleerd warden 
De certificerende instelling controleert het resultaat van een examen. Het resultaat 
kan door een certificerende instellin econtroleerd warden 
De certificerende instelling voert een tussentijdstoezicht uit. Het tussentijdstoezicht 
kan maar door een certificerende instellin edaan warden 
De certificerende instelling houdt de status van een klant bij . De status kan alleen 
door de certificerende instellin ewi'zi d warden 
De certificerende instelling tekent minmaal 2 certificatieovereenkomsten. De 
certificatieovereenkomst behoort tot 1 certificerende instellin 
De certificerende ins telling geeft de officide certificaten uit. De officide certificaten 
behoren tot een certificerende instellin 
Het tussentijdstoezicht wordt uitgevoerd bij een klant die een officieel certificaat in 
bezit heeft 
Bi' het officide certificaat behoort een certificatieovereenkomst 
De certificatieovereenkomst is onderdeel van een informatie akket 
De officide certificaten behoren tot een kamer. Elke kamer heeft een officieel 
certificaat 
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Fl De status wordt afgeleid van de eisen die er gelden 
Gt Het legitimatiebewijs is onderdeel van het informatiepakket 
Ht De certificaten van de examinerende instelling zijn onderdeel van het 

infonnatiepakket 
It Een examenonderdeel heeft een cijfer. 

Jl Een klant heeft minimaal een officieel certificaat. Het officide certificaat behoort 
tot een klant. 

Tabel 17: De rr!laties uit het UML model toegelicht 

Uit dit model zal de relatie tussen 2 entiteiten verder toegelicht worden. Dit zal gedaan worden 
aan de hand van een high level petri network en componenten diagram. In het high level petri 
network zal aangegeven worden welke informatie er tussen de entiteiten examinerende instelling 
en examinerende instelling stroomt (figuur 16). Deze informatiestromen zullen in tabel 19 
uitgelegd worden. 

Certificerende instelling 

Fig1111r 16: Collaboration model 

1 

Zoek resultaat 

2 ____ ... 

Return: resultaat 

Zoek klan ten 

4 

Return: klanten 

5 

Zoek examen 

Return: examen 

7 

Gecontroleerd examen 

Examen ter controle 

9 1------IM 

Terugkoppeling fouten 
resultaat 

10 

Terugkoppeling over 
klachten 
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- # - - -~· .. 
Zoek resultaat 1 Een examenresultaat wordt 

bepaald aan de hand van een 
cijfer per examen. Verder heeft 
het resultaat de attributen: 

• Datum 

• Examensoort 

• Examennaam 

• Cijfer (per onderdeel) 

• Werkgever klant 

• Locatie 

• Examinator 

• Vakkennis 
coordinator 

• T oezich thouder 
Hier wordt clan oak informatie 
over verschaft. Er zou op elk 
van deze attributen gezocht 
moeten kunnen warden 
binnen de SA. 

R.eturn: resultaat 2 Bij het antwoord van het 
verzoek wordt die informatie 
gegeven die is gevraagd bij 1 

Zoek klanten 3 De klantinformatie bestaat uit 
het volgende: 

• NA W gegevens 

• Werl@ever v / d klant 
R.eturn: klanten 4 Bij het antwoord van het 

verzoek wordt die informatie 
gegeven die is gevraagd bij 3 

Zoek examen 5 Een examen bestaat uit 
verschillende onderdelen: 

1. De puntendeling 
2. De 

normantwoorden 
3. De examenvragen 
4. De antwoorden 

v/d klant 

Verder wordt er informatie 
gewenst over de examinator bij 
een bepaald examen. Deze 
examinator heeft een naam en 
een rol, namelijk; 

1. De vakkennis 
coordinator 

2. Toezichthouder 

Een examen heeft zelf de 
volgende attributen: 

• Examennummer 

• Al!R:lomera tie 
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• Datum 

• Rubriek 

• Examenins telling 

• Locatie 

Return: Examen 6 Bij het antwoord van het 
verzoek wordt die informatie 
gegeven die is gevraagd bij 3 

Gecontroleerd examen 7 Een examen kan van tevoren 
gecontroleerd worden op de 
volgende punten: 

1. De puntendeling 
2. De 

norman twoorden 
3. De examenvragen 

Het resultaat van de controle 
wordt kenbaar gemaakt, 
waardoor de examinerende 
ins telling weet of het examen 
wel/ niet gebruikt kan worden. 

Examen ter controle 8 De examinerende instelling 
kan wanneer gevraagd een 
examen voor controle 
opsturen naar de certificerende 
instelling. De 3 aspecten van 
het examen die in activiteit 7 
staan beschreven moeten clan 
ook mee worden gestuurd. 

Terugkoppeling fouten resultaat 9 Het kan zijn dat er een fout is 
in een van de attributen die 
beschreven staan bij resource 
1. De fout wordt doorgegeven 
aan de examinerende instelling 

Terugkoppeling over klach ten 10 Als een klant klachten heeft 
over een examen of een 
resultaat van een examen 
worden deze met de 
examinerende instelling 
besproken, met de bedoeling 
dat het probleem verholpen 
wordt. 

Tabel 18: De bmhrijving van de informatiestromen 

In deze bedrijfsketen is KEMA de certificerende instelling en SVMNIVO de examinerende. Met 
een componentendiagram kan aangegeven worden hoe de hierboven beschreven activiteiten 
relateren aan de SA's binnen SVMNIVO. De uitleg van het componentendiagram kan gelezen 
worden in appendix 3. In figuur 17 volgt het componenten diagram voor de interactie tussen 
KEMA en SVMNIVO. 
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Zoek resultaat 

Zoekexamen I 

\V 

----------> ROBBIE 

----------> 
Zoek klant 

Figuur 17: Het componentendiagram dat de interne stmctuur toont van SVMNIVO 

3. Select business architecture building blocks (business services) 

In appendix 4 wordt er uitgelegd wat architecture building blocks zijn. Per stap in het 
hercertificatieproces zijn er een aantal "actors". Deze zullen voor het huidige hercertificatieproces 
weergegeven worden. 

Activiteit 1: klant maakt examenvak 

1.1 klant 
1.2 website SVMNIVO 
1.3 LAMARK 
1.4 QMP 
1.5 KAS 

Activiteit 2: opturen lijst naar VGC en KEMA 

2.1 Medewerker SVMNIVO 
2.2 KAS 
2.3 Medewerker VGC 
2.4 Medewerker KEMA 

Activiteit 3: VGC wacht tot 4 vakken zijn gemaakt 

3.1 Microsoft Excel 
3.2 Medewerker VGC 
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Activiteit 4: VGC controleert of klant voldoet aan eisen 

4.1 Medewerker VGC 
4.2 Microsoft Excel 

Activiteit 5: opsturen 2 certificatieovereenkomsten naar klant door VGC 

5.1 medewerker VGC 

Activiteit 6: klant stuurt de certificatieovereenkomsten ondertekend terug naar VGC 

6.1 Klant 
6.2 Medewerker VGC 

Activiteit 7: VGC doet aanvraag bij KEMA 

7.1 Medewerker VGC 
7.2 Medewerker KEMA 

Activiteit 8: KEMA controleert aanvraag 

8.1 Medewerker KEMA 
8.2 Microsoft Excel 
8.3 Pere 

Activiteit 9: KEMA stuurt certificatieovereenkomst met geldig certificaatnummer naar VGC 

9.1 Medewerker KEMA 
9.2 Medewerker VGC 
9.3 Pere 

Activiteit 10: versturen factuur 

10. l Medewerker VGC 
10.2 Klant 
10.3 Exact 

Activiteit 11: klant betaald factuur 

11.1 Klant 
11.2 Medewerker VGC 
11.3 Exact 

Activiteit 12: VGC verstuurt certificaat naar klant 

12.1 Medewerker VGC 
12.2 Klant 
12.3 Microsoft word 

De volgende stap is deze activiteiten onderbrengen in een tabel waarbij de activiteiten in de 
kolommen warden weergegeven. Alleen die activiteiten zullen weergegeven warden waar een SA 
in voorkomt. Dit wordt weergegeven in tabel 20. 
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Activiteit Acri-
Activiteit 1 Activiteit 2 Activiteit 3 Activiteit 4 Activiteit 8 Activiteit 9 Activiteit 10 11 viteit 12 
Via de 
SVMNIVO 
website maakt O ntvangt Klant O ntvangt 
de klant zijn rekening betaald de certificaa t ~ 

Klant examen van VGC rekening VGC 
Maakt het 
mogelijk voor 
de klant om 

website een examen te 
\fNIVO maken 

Controleert o f 
gewenste 
examendatum 

\MARK we! mogeliik is 

Stelt een aantal 
examenvragen 

QMP beschikbaar 

Het resultaat 
wordt hierin 

KAS weggeschreven 
Stelt een 
Iijst in 
Excel 
samen die 
aangeeft 
we Ike 
klanten een 
examen 
hebben 
gehaald in 
een maand 
en 
verstuurd 
die naar 

ewerker KEMA& 
~NIVO VGC 

Ontvangt 
de 
certificatie 

O n tvangt Controleert of Controleert of overeen-
de een klant een klant komst met 
Excellijst voldoet aan voldoet aan certifi- Verstuurd Controleert Verstuurd 

ewerker van hercertificatie- hercertifica tie- caatnwnmer rekening betaling certificaat r 
VGC SVMNIVO eis ets vanKEMA naar klant klant klant 

Verstuurt 
een 
certificatie 

Ontvangt Controleert of overeen-
de een klant komst met 
E xcellijst voldoet aan certificaat 

ewerker van hercertificatie- nwnmer 
KEMA SVMNIVO ets naar VGC 
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Wordt Wordt Wordt 
gebruikt om gebruikt om gebruikt om 
te controleren te controleren te controleren 
of een klant of een klant of een klant 

Wordt voldoet aan voldoet aan voldoet aan 
gebruikt de de de 
om de lijst hercertificatie hercertificatie hercertificatie 
te openen -eis. - e1s. - eis. 

De gegeven 
informatie 
wordt 
geverifieerd 
en een 
certificaat 
nummer 
wordt 
toegekend 

Produceert Betaling 
de rekening wordt 
voor de klant bijgehouden 

Tabel 19: de activiteiten van de SA '.r weer;gegeven 

Gap analysis 

Een belangrijke stap in het valideren van een IA is het controleren of alle aspecten wel zijn 
meegenomen. De IA moet alle essenticle informatieverwerkende behoeften kunnen 
ondersteunen. Horizontaal warden de target building blocks aangegeven. Dit zijn de building 
blocks die in de to-be situatie moeten werken. Verticaal warden de building blocks getoond die in 
de huidige situatie werken. De gap analysis geeft aan welke business blocks (services) weggelaten, 
hetzelfde kunnen blijven of ontwikkeld moeten warden. De gap analysis matrix wordt in tabel 21 
weergegeven. 
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arget building 
blocks 

MS Excel 

Website 
iVMNIVO 

~MP 

us 

MS Word 

'lew building 
>locks 

Website 
SVMNIVO LAMARK QMP KAS 

Included 

Included 

Included 

Included 

Tabel 20: De gap ana!Jsis matrix voor het hercertificatie proces 
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Phase C: Information svstems architecture - data architecture . 
The businessfanction I data enti{)! matrix 

Hier zal worden aangegeven welke data entiteiten nodig zijn om bepaalde business functions uit 
het hercertificatieproces te kunnen volbrengen. De business functions komen uit tabel 22 
beschreven in "correlation of organization and functions". De data entiteiten komen uit het 
business data gedeelte. Dezelfde entiteiten die in het UML model zijn gebruikt zullen ook hier 
toegepast worden. In tabel 22 worden deze data entiteiten gecorreleerd aan de business functions. 
Dit zal gebeuren aan de hand van een X. In dezelfde eel zal de correlatie gekenmerkt worden 
door de letters C, R, U, D. 
C staat voor "create". De data wordt hier gecreeerd. R staat voor "reference", in dit geval wordt 
er aan de data gerefereerd. U staat voor "update", in dit geval wordt er data ge-update. D staat 
voor "delete", in dit geval wordt de data verwijderd. 

Data entiteiten Klant Examen Cijfer sta- In for- Tussen- Officide 
onderdeel tus matie tijds certificaten 

pakket toezicht 

Business functions 
SVMNIVO I 

Examineren x x x 
klanten R R c 
Bekend maken x x x 
voorlopige cij fers R R R 
voor examen 
Bekend maken x x x 
definitief cijfer R R R 

KEMA I 
KEMA controleert x x x 
uitslag examen R R R 
steekproefsgewijs 
Status klant x x x x 
updaten via R R R c 
webaoolicatie 
KEMA ontvangt x x 
pakket klant R c 
KEMA verstuurt x x 
certificaat & R c 
genummerd 
certificatie-
overeenkomst 

Tabe/ 21: Het business function / data entiry matrix 
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Phase C: Information systems architecture - application architecture 

Baseline application architectun: description 

In dit gedeelte worden de SA's die het to-be hercertificatieproces 1 ondersteunt getoond. Deze 
applicaties zullen de target architecture moeten ondersteunen. Elke organisatie binnen de 
bedrijfsketen werkt met SA's die hiervoor in aanmerking komen. 

SVMNIVO werkt met 4 SA's in het hercertificatieproces: 
1. de SA LAMARK 
2. de SA QMP centraal 
3. de SA QMP constructie 
4. deSAKAS 
5. de SA ROBBIE 

VGC werkt met een SA in het hercertificatieproces: 
l. Een CRM webapplicatie 

Deze applicatie kan ook in de nieuwe architectuur gebruikt kan worden. 

KEMA werkt met 1 SA in het hercertificatieproces: 
l. de SA Pere 

Deze SA kan opnieuw gebruikt worden in de nieuwe architectuur. Per SA kunnen er een aantal 
details weergegeven worden. 
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De SA LAMARK 
Detail Beschrijvin.K 
Name LAMARK 
Owner(s)/ business unit(s) responsible for SVMNIVO 
requirements 
Other users De klanten maken bij het aanmelden van een 

examen gebruik van deze SA. 
Plain language description of what the De aanmelding van een klant wordt 
application does gecontroleerd door LAMARK. LAMARK geeft 

aan of er een stoel vrij is voor de klant in zijn 
regio en of het mogelijk is om een 
examen/ examenonderdeel op de gewenste 
datum te maken. Macht het niet mogelijk zijn, 
wordt er door LAMARK aangegeven wanneer 
de volgende mogelijkheid is om een 
examen/ examenonderdeel te maken. 
Wanneer er een flextoets (wordt gedaan in het 
geval van een theoretisch examen) wordt 
gemaakt haalt LAMARK de benodigde vragen 
uit QMP centraal. Het examencijfer komt 
vanuit QMP centraal terug naar LAMARK die 
het vervolgens doorstuurt naar de website van 
SVMNIVO. Via de website worden de 
resultaten weggeschreven naar KAS. 

Status (planned, operational, obsolete) Operational 
Business function supported Examineren klanten 
Organizational units supported SVMNIVO 

Tabel 22: De details over de SA LAMARK 

De SA QMP centraal 
Detail Beschri;ving 
Name QMP centraal 
Owner(s)/ business unit(s) responsible for SVMNIVO 
requirements 
Other users LAMARK haalt de examenvragen uit QMP 

centraal 
Plain language description of what the QMP centraal stuurt de vragen naar 
application does LAMARK. ( deze vragen zijn opgeslagen in een 

DB voor QMP centraal). De applicatie QMP 
centraal geeft aan of een kandidaat geslaagd of 
gezakt is voor een toets. Dit resultaat wordt 
clan teru~estuurd naar LAMARK. 

Status (planned, operational, obsolete) Operational 
Business function supported Examineren klanten 
Organizational units supported SVMNIVO 

Tabel 23: De details over de SA QMP centraal 
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De SA QMP consttuctie 
Detail Beschrifring 
Name QMP constructie 
Owner(s)/ business unit(s) responsible for SVMNIVO 
requirements 
Other users QMP centraal haalt examenvragen uit QMP 

cons tructie. 
Plain language description of what the Mocht het zo zijn dat een aantal vragen voor 
application does een toets aangepast moeten worden, clan wordt 

dit vanuit QMP constructie gedaan. 
Status (planned, operational, obsolete) Operational 
Business function supported Examineren klan ten 
Omanizational units supported SVMNIVO 

Tabe/ 24: De details over de SA QMP constructie 

DeSAKAS 
Detail Beschrijving 
Name KAS 
Owner(s)/ business unit(s) responsible for SVMNIVO 
requirements 
Other users De website van SVMNIVO maakt gebruik van 

deze SA om bepaalde infonnatie te tonen. 
Plain language description of what the De SA KAS houdt de infonnatie over de 
application does klanten bij. Het gaat clan om infonnatie over 

een examen/ examenonderdeel die is gemaakt 
door een klant. De NA W gegevens van de 
klant, annuleringen en dergelijke. De SA houdt 
bij water is gedaan door een klant en wanneer 
dit is gedaan. 

Status (planned, operational, obsolete) Operational 
Business function supported Examineren klanten, bekend maken voorlopige 

cijfers van examen/ examenonderdeel, bekend 
maken definitief cijfer 
examen/ examenonderdeel 

Organizational units supported SVMNIVO 

Tabe/ 25: De details over de SA KAS 

De SA ROBBIE 
Detail Beschrijving 
Name ROBBIE 
Owner(s)/ business unit(s) responsible for SVMNIVO 
requirements 
Other users De website van SVMNIVO maakt gebruik van 

deze SA om bepaalde infonnatie te tonen. 
Plain language description of what the Deze SA houdt zich bezig met de voorbereiding 
application does van de praktijktoets en het na traject, hiennee 

wordt het nakijken en dergelijke bedoeld 
Status (planned, operational, obsolete) Operational 
Business function supported Examineren klanten, bekend maken voorlopige 

cijfers van examen/ examenonderdeel, bekend 
maken definitief cijfer 
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examen/ examenonderdeel 
Or nizational units su orted SVMNIVO 

Tabel 26: De details over de SA ROBBIE 

VGC houdt het register van de klanten (makelaars en taxateurs) bij. Hiervoor wordt er gebruik 
gemaakt van een webapplicatie. 

De webapplicatie VGC 
Detail Beschrijving 
Name Webapplicatie VGC 
Owner(s)/ business unit(s) responsible for VGC 
requirements 
Other users KEMA maakt op dit moment gebruik van 

webapplicatie om een certificaatnummer toe te 
schriiven aan de klant 

Plain language description of what the De CRM webapplicatie slaat de NA W gegevens 
application does op van de klanten. 
Status (planned, operational, obsolete) Operational 
Business function supported Deze applicatie ondersteunt geen activiteiten in 

het to-be 1 proces 
Organizational units supported VGC 

Tabel 27: De details over de webapplicatie VGC 

De SA Pere 
Detail Beschrijvinjf 
Name Pere 
Owner(s)/ business unit(s) responsible for KEMA 
requirements 
Other users Op dit moment maken alleen de medewerkers 

van KEMA gebruik van deze SA 
Plain language description of what the In de SA Pere worden de NA W gegevens van 
application does een klant ingevoerd. De SA geeft ook een 

certificaatnummer uit aan een klant. 
Status (planned, operational, obsolete) Operational 
Business function supported KEMA ontvangt pakket klant, KEMA 

raadpleegt resultaten, KEMA verstuurt 
certificaat & genummerde certificatie-
overeenkomst 

Organizational units supported KEMA 

Tabel 28: De details over de SA Pere 
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Architecture models 

Het is nu de vraag of de bestaande SA's de business functions van het to-be proces 1 kunnen 
ondersteunen. De huidige SA's kunnen in een matrix gecorreleerd worden aan de business 
functions van het to-be 1 proces. Dit kan in tabel 30 getoond worden. 

de SA's 

Business functions 
Examineren klanten 

Bekend maken 
voorlopige cijfers voor 
examen 
Bekend maken definitief 

KEMA ontvangt pakket 
klant 
KEMA verstuurt 
certificaat & 
genummerd 
certificatieovereenkomst 

LAMARK QMP 
Centraal 

x x 

x 

x 

Tabel 29: De application/ business function matrix 

QMP KAS ROBBIE VGC 
Cons tructie webapplicatie 

x x x 

x 

Uit tabel 30 kan men zien dat niet alle business functions ondersteund worden door de bestaande 
applicaties in de bedrijfsketen. In het volgende gedeelte zal er aangegeven worden hoe dit 
probleem ondervangen kan worden. 

Identify candidate application rystems 

Hiervoor is duidelijk gemaakt dat een aantal business functions niet ondersteund worden de 
aanwezige SA's. Het bureau Desk.nl heeft binnen de bedrijfsketen een requirements onderzoek 
uitgevoerd om aan de hand van die bevindingen een model te maken van de structuur van de 
nieuwe webapplicatie. Deze nieuwe webapplicatie moet een aantal business functions 
ondersteunen. Met de nieuwe webapplicatie worden bepaalde activiteiten geautomatiseerd en 
wordt het mogelijk om naar 1 website te gaan voor informatie. Eerder is aangegeven welke 
business functions specifiek uitgevoerd moeten worden door de nieuwe webapplicatie. Er is 
echter ook aangegeven dat bestaande SA's een aantal business functions prima kunnen uit 
voeren. De nieuwe webapplicatie moet dus ook kunnen samenwerken met de bestaande SA's. De 
nieuwe webapplicatie zorgt ervoor dat de verschillende SA's met elkaar kunnen communiceren. 
In figuur 18 wordt de structuur van de nieuwe webapplicatie getoond. 
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Figuur 18: De stmctuur van de nieuwe webapplicatie 
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Uit figuur 18 valt af te leiden dat de verschillende SA's met elkaar "verbonden" worden met 
middleware. Middleware is computer software die verschillende computer software of SA's kan 
verbinden met elkaar. Door de middleware wordt het voor de medewerkers van VGC en KEMA 
mogelijk om informatie van SVMNIVO op te vragen. Informatie de er vanuit deze partijen wordt 
gecreeerd kan worden opgeslagen in een database. Niet elke medewerker heeft toegang tot alle 
informatie in de keten. Alleen die informatie die voor die medewerker van belang is. Elke partij in 
de keten kan bepaalde informatie in de data base opslaan. Van te voren moeten er afspraken 
gemaakt worden met betrekking tot de toegang tot die informatie. De klanten kunnen via een 
website toegang krijgen tot de informatie die voor hen van belang is. De website staat in 
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verbinding met de middleware die de benodigde informacie voor de klant kan opvragen en 
weergeven. 

In de analyse van de huidige situacie is er aangegeven welke symptomen (hoofdtekortkomingen) 
er zijn in de bedrijfsketen. Elk symptoom heeft een aantal suboorzaken. Deze zullen even 
herhaald warden 

Symptoom 1 met de suboorzaken: 

• het hercercificacieproces is niet efficient genoeg 
o de kwaliteit van de informacie is niet optimaal 
o de toegankelijkheid van nuttige informacie is niet optimaal 
o er is geen algemeen doel voor de bedrijfsketen 
o er zijn data inconsistencies 

Symptoom 2 met de suboorzaken: 

• het hercercificacieproces is niet betrouwbaar genoeg 
o de juistheid van de informacie kan niet gecontroleerd warden 
o de kwaliteit van de informacie is niet optimaal 
o er zijn data-inconsistencies 

De nieuwe structuur van de SA's binnen de keten zouden de meeste suboorzaken kunnen 
oplossen. Wat tot gevolg heeft dat het symptoom ook verholpen kan warden. Als er wordt 
gekeken naar symptoom 1, kan gezegd warden dat drie van de vier suboorzaken opgelost kunnen 
warden. De suboorzaak "er is geen algemeen doel voor de bedrijfsketen" moet op management 
niveau besproken warden door SVMNIVO, VGC en KEMA. De andere tekortkomingen 
kunnen wel opgelost warden door de nieuwe structuur van de SA's. 
Voor symptoom 2 kunnen alle suboorzaken met behulp van de nieuwe structuur opgelost 
warden. Hiermee kan symptoom 2 ook verholpen warden. 

Dit is de laatste stap die er binnen dit afstudeeronderzoek wordt uitgevoerd. In dit ontwerp is 
aangegeven hoe er tot een IA gekomen kan warden. Met dit product zou het mogelijk moeten 
zijn het om huidige hercercificacieproces zo te ontwerpen dat de 2 besproken symptomen 
verholpen warden. 

4.3 De validatie van het ontwerp 

De implementacie van dit ontwerp valt buiten de scope van het afstudeeronderzoek. In 
hoofdstuk 6 komen de aanbevelingen voor het implementeren van het ontwerp ter sprake. Wel 
zijn de resultaten van de analyse en het ontwerp gepresenteerd aan de betrokkenen (SVMNIVO, 
VGC en KEMA). Het ontwerp is vooral met KEMA besproken aangezien dit de opdrachtgever 
van dit afstudeeronderzoek is. Bij deze validacie is aangegeven dat het ontwerp de beschreven 
symptomen adequaat aanpakt. De bevindingen van de analyse zullen verder gebruikt warden bij 
de ontwikkeling van de nieuwe webapplicacie. 
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5 Conclusies & Aanbevelingen 

•!• Achtergrond 

In dit hoofdstuk zullen de conclusies en aanbevelingen 

gegeven worden. Dit zijn de bevindingen van bet 

onderzoek naar aanleiding van de analyse en het ontwerp. 

5.1 Conclusies 

In paragraaf 5.1.1 zal er een reflectie gegeven worden van de gevolgde stappen binnen het 

onderzoek. Paragraaf 5.1.2 zal de tekortkomingen van dit onderzoek bespreken. Dit hoofdstuk 

zal eindigen met de aanbevelingen. 

5.1.1 De reflectic op het onderzoek 

KEMA Quality b.v. (KEMA), VastgoedCert (VGC) en SVMNIVO werken samen in het kader 
van de examinering, de registratie en de (her)certificatie van makelaars. Kemactiviteiten binnen 
de samenwerking zijn tussen de partijen zijn: 

•:• Het beheren van de criteria voor certificatie 
•:• Het beheren van het zogeheten certificatieschema (door VGC) 
•:• Het examineren van kandidaten (door SVMNIVO) 
•:• Het certificeren van kandidaten (door KEMA) 

Het is echter gebleken dat de communicatie tussen de verschillende organisaties op dit moment 
niet optimaal verloopt. Dit kan de betrouwbaarheid van het certificeringsproces in gevaar 
brengen door het ten onrechte certificeren van een klant. Binnen elk van de genoemde partijen 
worden infonnatiesystemen en software - applicaties toegepast. Deze systemen en applicaties 
kennen diverse beperkingen en vertonen verschillende problemen. 
Het management van SVMNIVO, VGC en KEMA hebben het belang van een betere 
samenwerking onderkend. En is vervolgens neergelegd in de onderstaande onderzoeksbehoefte: 
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Uit deze opdrachtformulering kunnen een aantal eisen gehaald worden. De informatie -
architectuur moet voldoen aan: 

1. Goed onderbouwde inzichten uit de literatuur en praktijk 
2. Een analyse van de huidige situatie en de tekortkomingen die daarbij worden 

gei:den tificeerd 
3. Een gevalideerd ontwerp 

In tabel ?? zullen deze eisen getoond worden, waarna er aangegeven zal worden of aan deze eisen 
zijn voldaan. Tevens zal beschreven worden hoe aan deze eisen worden voldaan. 

Goed onderbouwde inzichten uit 
literatuur en praktijk 

Een analyse van de huidige 
situatie en de tekortkomingen die 
daarbij worden gei:dentificeerd 
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beschreven. Hierin is aangegeven 
welke begrippen een rol spelen bij 
communicatie tussen verschillende 
partijen. T evens zijn problemen die 
zich hierbij voor kunnen doen 
besproken. 
Er is dieper ingegaan op de 
problematiek m.b.t. 
samenwerkingsproblemen tussen 
verschillende partijen. Hiervoor zijn 
de volgende begrippen toegelicht; 

• eilandenautomatisering en 
gegevensmanagement 

• kwaliteitsaspecten van 
informatie 

Tenslotte is er aangegeven hoe deze 
problemen opgelost kunnen worden. 
En welke instrumenten hiervoor 
gebruikt kunnen worden 

V oor de analyse is er gebruik gemaakt 
van de instrumenten die in hoofdstuk 
2 (de literatuur) gei:ntroduceerd zijn. 
Met behulp van de software applicatie 
PROTOS is een beschrijving gegeven 
van het huidige hercertificatieproces. 
De Ishikawadiagrammen hebben 
aangegeven welke symptomen 
(tekortkomingen) een rol spelen in het 
proces. Aan de hand van deze 
symptomen is een analyse gemaakt 
van het hercertificatieproces. Met 
behulp van de VOLERE 
requirements template zijn de 
informatiebehoeften van de 
bedrijfsketen vastgesteld. Met behulp 
van de UML modelleertaal zijn de 
relaties weergegeven tussen de 
belangrijke entiteiten in het 
hercertificatie roces. 



Een gevalideerd ontwerp 

T abel 30: Reflectie op afgeleverd werk 

Het ontwerp heeft geleid tot de volgende producten: 

Conclusies & Aanbevelingen 

Het uiteindelijke ontwerp is binnen de 
bedrijfsketen vooral bij KEMA 
gevalideerd. KEMA is de 
opdrachtgever van dit onderzoek. 
Binnen KEMA is bet ontwerp met de 
automatiseringsafdeling gevalideerd. 
Tijdens deze gesprekken is naar voren 
gekomen dat bet product nuttig en 
bruikbaar is. Bij bet ontwerp van de 
nieuwe webapplicatie kan er rekening 
gehouden worden met bet 
gei:ntroduceerde to-be hercertificatie 
proces. Immers de webapplicatie kan 
elk proces ondersteunen. Het U:ML 
model geeft aan welke 
functionaliteiten er binnen de 
afbakening van dit onderzoek van 
belang zijn voor de webapplicatie. Het 
UML model is ook zo ontworpen dat 
eventuele veranderingen in de 
toekomst moeiteloos opgevangen 
kunnen worden. 

1. Meerdere to-be processen die rekening houdt met de verantwoordelijkheden van de 
partijen binnen bet hercertificatieproces 

2. Een beschrijving van de activiteiten in deze to-be processen 
3. Een business data model gemaakt m.b.v. UML. Dit model geeft de belangrijkste 

entiteiten weer die van belang zijn in bet to-be hercertificatie proces. De relaties tussen 
deze entiteiten wordt hierbij ook aangegeven 

4. Een high level petri network die aangeeft welke infonnatiestromen er zijn tussen de 
certificerende partij en de examinerende partij 

5. Een business function/ data entity matrix. Deze geeft aan welke infonnatie geleverd 
moet worden door een organisatie binnen de keten SVMNIVO - VGC - KEMA. 

6. Een structuur voor de huidige en toekomstige software - applicaties die gebruikt zullen 
worden om bet bedrijfsproces te kunnen ondersteunen 

5.1.2 De tekortkomingen van het onderzoek 

Achteraf beschouwd zijn al de activiteiten zoals eerder aangegeven uitgevoerd. Er moet wel 
opgemerkt worden dat vooral bet ontwerp wat onderbelicht is. Het ontwerp is ontwikkeld aan de 
hand van een methodiek die niet als standaard literatuur beschouwd kan worden. De gebruikte 
tennen in deze methodiek konden niet een op een toegepast worden op de situatie in de keten 
SVMNIVO - VGC - KEMA. V erder was de uitleg over de gebruikte termen vrij summier, 
waardoor de ontwerper gedwongen werd om vanuit de eigen interpretatie bepaalde keuzes te 
ma ken. 
Er is voldoende literatuur over het begrip infonnatie - architectuur. Er wordt echter niet altijd 
duidelijk aangegeven welke stappen er genomen moeten worden om tot een volwaardige IA te 
komen. Het is de kunst om die methodiek te kiezen, die rekening houdend met de huidige situatie 
van bet project toegepast kan worden. De TOGAF methodiek had beter kunnen werken als er 
met meer voorbeelden gewerkt werden. V oorbeelden geven namelijk de mogelijkheid om bet 
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geschetste in de methodiek te vertalen naar de huidige situatie van bet project. Dit is de 
voomaamste reden waarom bet ontwerp wat onderbelicht is gebleven. Voor er begonnen is met 
het ontwerp is bier wel rekening mee gehouden en werd er meer gefocused op die aspecten van 
de IA die op dit moment voor de drie partijen (SVMNIVO - VGC - KEMA) een hogere 
prioriteit hebben. Het gaat bier om bet UML model van de business data entiteiten van bet 
hercertificatieproces. En om de to-be processen gemodelleerd in PROTOS, die ondersteund 
kunnen worden door de nieuwe structuur. Deze aspecten van bet IA zijn gevalideerd binnen de 
bedrijfsketen. Hierbij is er aangegeven dat bet geleverde in de toekomst zeker van waarde kan 
zijn. 

Concluderend kan worden gesteld dat bet ontwikkelde ontwerp niet helemaal voldoet aan de 
opdrachtformulering. In de opdrachtformulering wordt er gevraagd naar het ontwerp van een 
volledige informatie - architectuur. Vanwege de atbakening van bet onderzoek (paragraaf 1.5.1) 
heeft het ontwerp zich echter gefocused op 3 perspectieven binnen de informatie - architectuur. 
Deze drie perspectieven zijn zo goed mogelijk ontwikkeld, maar is door de eerder besproken 
beperkingen niet 100% volledig ontwikkeld. 

5.2 Aanbevelingen 

Naar aanleiding van het onderzoek en het ontwerp worden er een aantal aanbevelingen gedaan: 

•!• V oordat er begonnen wordt met het ontwerpen / ontwikkelen van de nieuwe 
webapplicatie, moeten er binnen de bedrijfsketen afspraken gemaakt worden over bet 
doel van de implementatie van de nieuwe webapplicatie. De business requirements voor 
de gehele bedrijfsketen moeten gespecificeerd worden, voordat de nieuwe webapplicatie 
ontwikkeld wordt. Alleen op deze manier wordt de kans verhoogd op een goed werkend 
systeem die aan alle wensen van de belanghebbenden voldoet. 

•!• Het Zachman framework kan gebruikt worden voor de verdere ontwikkeling van de 
benodigde IA. Het Zachman framework kan gebruikt worden om te bepalen welke 
cellen er prioriteit hebben bij de ontwikkeling van de IA. Het framework kan clan ook 
gebruikt worden om te bepalen hoeveel cellen van de IA nog ontwikkeld moeten 
word en. 

•!• De TOGAF methodiek kan in samenwerking met bet Zachman framework gebruikt 
worden voor de verdere ontwikkeling van de IA. Er kan echter ook met een andere 

•!• Methodiek in samenwerking met Zachman's framework gebruikt worden. Een studie 
naar de mogelijke methodieken die bet beste passen bij de huidige situatie van de 
bedrijfsketen zou bierbij kunnen helpen. 

•!• In het ontwerp is aangegeven dat de betaling van de jaarbijdrage door de klant aan VGC 
losgekoppeld kan worden van het hercertificatieproces. Er zou nu jaarlijks op een vast 
moment een rekening uitgestuurd kunnen worden naar de klant. Dit kan onafhankelijk 
van bet hercertificatieproces gebeuren. 

•!• Er zijn over de hele keten gezien geen procesbeschrijvingen van bet hercertificatieproces. 
Voordat er in de bedrijfsketen gecommuniceerd kan worden is bet van belang dat er met 
dezelfde begrippen gewerkt wordt. Hier moeten afspraken over gemaakt worden. De 
begrippen waar men afspraken over maakt moeten voor de drie partijen in de 
bedrijfsketen in begrijpelijke taal omschreven worden. Dat wil zeggen dat bet duidelijke 
definities bevat die passen binnen de context van de bedrijfsvoering van de bedrijfsketen. 

•!• Bij het maken van de nieuwe webapplicatie moeten duidelijk afspraken worden gemaakt 
wie bepaalde toegang heeft tot welke informatie. V erder moeten er ook afspraken 
gemaakt worden over bet recht om informatie in te voeren en te wijzigen. 
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