
Architectuur in een digitale wereld
Van veranderopgave naar gedragen oplossing

Wie binnen de overheid voor een grote 
veranderopgave staat, kan de hulp van een architect 
inschakelen om ogenschijnlijk conflicterende 
strategieën bijeen te brengen. Zo komen 
gezamenlijk gedragen oplossingen dichterbij.

Een architect weet hoe de veranderopgaven 
kunnen worden omgezet in effectieve en 
efficiënte oplossingen, rekening houdend 
met bestaande strategie, wetgeving en 
beleid. Een architect biedt inzicht in de 
uitgangssituatie, ontwikkelt uitzicht op de 
beoogde situatie en beschrijft de route die 
nodig is om de beoogde situatie te bereiken.
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Dit is een product van de RijksAcademie voor Digitalisering en 
Informatisering Overheid (RADIO). Voor meer informatie kunt 
u terecht op: it-academieoverheid.nl/architectuur
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Architectuur leidt tot betere strategische 
keuzes om tot gezamenlijk gedragen 

oplossingen voor veranderopgaven te 
komen. Een oplossing kan het formuleren 

van een beleidsvisie zijn, maar kan ook 
leiden tot een ontwerp en de roadmap 

waarmee dat ontwerp gerealiseerd kan 
worden. Architectuur dient te passen binnen de 

organisatie (beleid, wet- en regelgeving en 
bestaande ICT), maar is pas effectief wanneer er 

ook mee wordt gewerkt.

Een veranderopgave begint vaak met 
een wetswijziging of nieuwe beleidswens. 
Soms is er ook simpelweg een wens om 
bestaande bedrijfsprocessen efficiënter in 
te richten. Het digitale landschap verandert 
als beleidswensen en wetswijzigingen 
worden doorgevoerd. Door bij aanvang van 
een traject een architect in te schakelen, kunt u 
samen de ‘wat’-vraag bepalen. Daarnaast maakt 
de architect inzichtelijk waar de beoogde 
verandering allemaal effect heeft. Samen met de 
diverse stakeholders worden de kaders vastgesteld 
waarbinnen de architect gedragen oplossingen kan schetsen.
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