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Vraag van B/CAO: 
Welke bouwblokken?



• Doel, aanleiding, opdracht, afbakening en relatie met andere ontwikkelingen
• Kaders : Wat is een bouwblok? Relevante architectuurprincipes het uitgangspunt: ArchiXL
• Architectuur Bouwblokken:

• Procespatronen

• Bouwblokken

• Relatie procespatronen en bouwblokken

• Applicatieservices

Introductie
Referentiearchitectuur

• Gemeenschappelijke taal
• Modeluitwerking

Waarom?

• De scope beperkt zich tot de bouwblokken die kantoorprocessen ondersteunen.

Inhoud

Scope



Scope uit principes
Concernarchitectuur
• Bedrijfsonderdelen 

specialiseren zich
• We werken samen op 

basis van diensten
• In overheidsverband 

delen we bewezen 
diensten

• We communiceren bij 
voorkeur digitaal met 
burgers en bedrijven

• We voeren administraties 
uitsluitend digitaal

• Digitale werkruimtes 
bieden informatie op 
maat

• Elke burger en elk bedrijf 
krijgt de behandeling die 
hij verdient

• We ontwikkelen kennis 
over wet- en regelgeving 
en delen die

• We versterken de 
informatiepositie van 
burgers en bedrijven

9 afspraken uit de concernarchitectuur
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De definitie van applicatieservices is gebaseerd
op ArchiXL. Waar nodig hebben we deze
aangevuld met Belastingdienst specifieke
definities.

Vanuit functioneel perspectief bepalen we de 
logische samenhang van applicatieservices in 
Architecture Building Blocks (conform het 
gebruik van TOGAF).

Op de markt is gekeken welke Solution Building 
Blocks beschikbaar zijn om de ABB’s te
realiseren. Met de Storylines in de BOA van
B/CAO is gekeken naar de integratie van SBB’s.

We zijn begonnen met procesanalyses waaruit
we procespatronen hebben afgeleid. Deze
procespatronen worden ondersteund door 
applicatieservices.

Architecture Building Blocks

Solution Building Blocks

Procespatroon

Fysieke
applicatie-
component

Applicatie
service 1

Applicatie
service 2

Applicatie
service 3

Proces
stap 1

Proces
stap 2

Proces
stap 3

Proces
stap 4
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Aanpak

De inhoudelijke aanpak is gebaseerd op Togaf & ArchiXL

Voorbeeld

2

3



Procespatronen

Handhavingsregie & intelligence

Productiesturing

Klantcontact Taakgerichte 
afhandeling

Uitval
Taakgerichte 

toezicht & 
uitworp

Doelgerichte 
afhandeling

Taakgerichte
afhandeling
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Voorbeeld

Dit procespatroon betreft het behandelen van uitworp en 
toezichtacties, waarvoor Handhavingsregie heeft gekozen 
om ze op kantoor te laten behandelen. Het procespatroon 
bestaat voornamelijk uit deze behandeling, inclusief de 
ondersteunende business services en het eventueel 
mededelen van de rechtsgevolgen.

Taakgerichte toezicht & uitworp

Gemma



Overzicht van 
Bouwblokken

Vanuit functioneel perspectief zijn de volgende Architecture Building Blocks geïdentificeerd voor de ondersteuning 
van het kantoorproces.



Invulling van ABB’s

Applicatie 
services Beschrijving Voorbeeld

Business Requirements

Relatie Beheer 
Service

Het onderhouden van contacten met relaties, zoals klanten en leveranciers.
N.B. Onderlinge relaties en verhouding worden hierin geregistreerd.

Contact Beheer 
Service

Het ondersteunen van de directe interactie met relaties, onder meer door call-center scripts te 
bieden en contactinformatie te beheren.

N.B. Contact beheer is de ondersteuning van de registratie van alle klantcontacten over 
verschillende kanalen heen, zoals telefonie, balie, etc (of alleen telefonie)

Voorlichting 
Service

Voorlichting is het geven van informatie door middel van communicatie. Het doel ervan is de 
ontvanger te ondersteunen in een keuze of beslissing of het vormen van een mening

Werkstroom 
besturing 
Service

Het ondersteunen van de uitvoering van interactieve processen, door het distribueren van 
werk naar medewerkers en ze te ondersteunen bij de uitvoering.

N.B. Het gaat hier om processen, welke altijd dezelfde vast gedefinieerde stappen doorlopen. 
Bewaking van de tijdige afronding is ook onderdeel van werkstroombesturing.

Integratie met werkvoorraden in 
BPM, d.w.z. mogelijkheid tot 
aanmaken nieuwe werkopdracht 
(i.p.v. FroBo).

Inzicht in status van 
werkopdrachten.
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Bouwblokken & 
procespatroon

Het procespatroon Taakgerichte toezicht & uitworp met gerelateerde bouwblokken:

In Architect 
bevat het model 
meer informatie



Gebruikswijze

De referentiearchitectuur bouwblokken biedt een gezamenlijke taal en modeluitwerking voor
projectarchitecten en de ABB 

Architect Architectuurboard

Hoe gebruik je deze referentiearchitectuur 
als architect?

• Een richtlijn om nieuwe outline business 
cases en globaal ontwerpen te 
versnellen:

• Welk procespatroon?

• Welke bouwblokken? En wat is het 
inzetgebied?

• De procespatronen in relatie tot 
bouwblokken dienen als een 
sjabloon voor nieuwe ontwerpen

• Architectuurbeslissingen sturen het 
denken

Hoe gebruik je deze referentiearchitectuur 
in de ABB?

• De referentie architectuur helpt met een 
gemeenschappelijke taal om scherp te 
krijgen wat er in het ontwerp staat

• Zijn er bekende bouwblokken 
gebruikt?

• Gegeven het procespatroon 
waarbinnen de te ontwerpen 
verandering valt, welke keuzes zijn 
gemaakt  ten aanzien van de in te 
zetten bouwblokken en hoe 
verhouden die zich tot de 
verwachte inzet?

• Welke architectuurbeslissingen zijn 
er genomen?



Agenda

13

Referentiearchitectuur Bouwblokken

Oefening



Oefening

Opdracht: Maak een eerste schets van de business- en applicatielagen van het proces ‘Tijdige
aangifte’. Kies daarvoor het juiste procespatroon en maak dat specifiek. Breng daarna de relatie
aan naar de benodigde IT-ondersteuning (o.m. bouwblokken)

Casus ‘Tijdige aangifte’

Tijdige aangifte is een toezichtactie waarin 
bedrijven geselecteerd worden die het risico lopen 
om te laat of helemaal niet de periodieke aangifte 
Accijnsgoederenplaats (AGP) te doen. 
Geselecteerde bedrijven worden door een team 
opgebeld en aangespoord om (alsnog) aangifte te 
doen. De toezichtmedewerker treft niet altijd de 
directeur aan en moet dan later terugbellen. Nadat 
er een gesprek is geweest over de noodzaak van 
tijdig aangeven dan legt de toezichtmedewerker 
het risico dat hij denkt dat we lopen op een niet-
tijdige aangifte vast in een kantoortaak van het 
DAC-systeem en dan rond hij de werkopdracht af.

De selectie van deze bedrijven is een taak van 
Klantmanagement en valt buiten de scope, deze 
selectie levert in ons voorbeeld 500 te bellen 
bedrijven op. De behandelwijze (zie hierboven) is 
bekend.
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aangifte’. Kies daarvoor het juiste procespatroon en maak dat specifiek. Breng daarna de relatie
aan naar de benodigde IT-ondersteuning (o.m. bouwblokken)

Casus ‘Tijdige aangifte’ Hints

Tijdige aangifte is een toezichtactie waarin 
bedrijven geselecteerd worden die het risico lopen 
om te laat of helemaal niet de periodieke aangifte 
Accijnsgoederenplaats (AGP) te doen. 
Geselecteerde bedrijven worden door een team 
opgebeld en aangespoord om (alsnog) aangifte te 
doen. De toezichtmedewerker treft niet altijd de 
directeur aan en moet dan later terugbellen. Nadat 
er een gesprek is geweest over de noodzaak van 
tijdig aangeven dan legt de toezichtmedewerker 
het risico dat hij denkt dat we lopen op een niet-
tijdige aangifte vast in een kantoortaak van het 
DAC-systeem en dan rond hij de werkopdracht af.

De selectie van deze bedrijven is een taak van 
Klantmanagement en valt buiten de scope, deze 
selectie levert in ons voorbeeld 500 te bellen 
bedrijven op. De behandelwijze (zie hierboven) is 
bekend.

Maak gebruik van de 
referentiearchitectuur Bouwblokken:

• Hoofdstuk 4.1: Procespatronen, om te 
weten welke procespatronen er zijn en 
wat de processtappen daarin 
betekenen

• Hoofdstuk 4.3: Relatie procespatronen 
en bouwblokken

• Hoofdstuk 4.4: (Eisen aan) 
applicatieservices, om te weten wat de 
functionaliteit van een bouwblok is.



Oefening - Uitwerking

Casus ‘Tijdige aangifte’
Tijdige aangifte is een toezichtactie waarin bedrijven geselecteerd worden die het risico lopen om te laat of 
helemaal niet de AGP-aangifte te doen. Geselecteerde bedrijven worden door een team opgebeld en 
aangespoord om (alsnog) aangifte te doen. De toezichtmedewerker treft niet altijd de directeur aan en moet 
dan later terugbellen. Nadat er een gesprek is geweest over de noodzaak van tijdig aangeven dan moet de 
toezichtmedewerker het risico vastleggen dat hij denkt dat we lopen op een niet-tijdige aangifte. Daarvoor 
heeft hij een kantoortaak in het DAC-systeem* dit is fictief!. Dan rond hij de werkopdracht af.

De selectie van deze bedrijven is een taak van handhavingsregie en valt buiten de scope, deze selectie levert 
in ons voorbeeld 500 te bellen bedrijven op. De behandelwijze (zie hierboven) is bekend.

DAC-
systeem


