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Intro



architecture
<system> fundamental concepts or properties of a system in 

its environment embodied in its elements, relationships, 

and in the principles of its design and evolution

Hoe passen termen als Referentiearchitectuur, Enterprise Architectuur, AS-IS Architectuur, 
Doelarchitectuur, Solution Architectuur (Projectarchitectuur), Project Start Architectuur, 
Domeinarchitectuur hier in?

Vooral: wat is binnen zo’n term het systeem?



Doelarchitectuur
Systeem: een niet nader, toekomstig systeem (‘doel’).

AS-IS Architectuur
Systeem: een niet nader benoemd, huidig systeem.

Solution Architectuur
Systeem: een niet nader benoemd, toekomstig systeem.

Maar… meer ontwerp dan architectuur. Wat niet of veel minder wordt gemaakt in dat kader 
zijn namelijk ‘the principles of its design and evolution’ . 

Enterprise Architectuur
Systeem: een organisatie (maximale hierarchische zeggenschap)



Project Start Architectuur
Systeem: het (super)systeem waar het resultaat van een project een subsysteem (element) van is.

Een PSA beschrijft de ‘environment embodied in its elements, relationships, and in the principles of its design 
and evolution’ die gezien dat supersysteem relevant zijn voor dit subsystem. Datgene wat het supersysteem 
oplegd aan het subsysteem.

Referentie Architectuur
Systeem: het (super)systeem waar het resultaat van een project/programma, de organisatie een 

subsysteem (element) van is.

Een referentiearchitectuur beschrijft de ‘environment embodied in its elements, relationships, and in the 
principles of its design and evolution’ die gezien dat supersysteem relevant zijn voor dit subsystem. Datgene wat 
het supersysteem voorstelt aan het subsysteem.
Verschil met PSA? Vooral om het minder voorschrijvend, omdat het een governance-grens overschrijdt. En 
omdat de toepassing ervan daarna nog sprake en  ruimte is van eigen architectuur. 

Domeinarchitectuur
Systeem: een subsyteem, meestal op grond van governance (zeggenschap)



Vragen/stellingen, GEMMA

Er moet expliciet een architectuur komen voor het hele landschap, verzameling van alle nederlandse gemeenten.

GEMMA: bedoeld voor één gemeente als referentiearchitectuur

Als infrastructuur collectief is, betreft de architectuur daarvan één systeemimplementatie en is daarmee een 
solution architectuur.

Als alle infrastructuur dwingend gebruikt moet worden (zeggenschap!) hoort die in de architectuur van het 
landschap van alle gemeenten en is daarmee een PSA voor GEMMA.

Collectieve infra

Een gemeente

Verzameling van 
alle gemeenten

Collectieve infra 
of allemaal zelfde 
type infra?


