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1. Inleiding
Serviceoriëntatie is een manier om IT beter aan te laten sluiten op (veranderende)
bedrijfsdoelstellingen. De organisatie van vandaag moet zich steeds sneller aanpassen aan
een veranderende markt, steeds meer transparantie bieden naar haar klanten en steeds
meer integreren met ketenpartners. Serviceoriëntatie wordt ingezet als middel om te zorgen
dat op de juiste punten flexibiliteit bestaat. Hierdoor zijn veranderingen in de productenen/of dienstenportfolio, de bedrijfsprocessen of de organisatiestructuur eenvoudiger door te
voeren.
Het invoeren van serviceoriëntatie betekent voor veel organisaties echter wel een radicaal andere manier van
denken. Op bedrijfsvlak betekent het vaak dat “interne dienstverlening” ingericht moet worden, waarbij het
eigenaarschap van de diensten en ondersteunende (IT-) middelen helder moet worden. Op IT-vlak betekent het
vaak een ontvlechting en/of kanteling van een diversiteit aan systemen die door de jaren heen steeds meer
“vergroeid” en daardoor lastiger te veranderen zijn.
Veel organisaties vergeten dat voor een succesvolle implementatie van een service-georiënteerde architectuur
(SOA) wel een besturingsproces nodig is. De beoogde doelstellingen worden namelijk niet vanzelf bereikt.
Tegelijkertijd is het een uitdaging om de invoering van een SOA pragmatisch te houden, zodat ook op kortere
termijn al concrete resultaten behaald worden. Een groot voordeel is dat SOA gefaseerd ingevoerd kan worden.
Hiervoor is een besturingsproces nodig dat mee kan groeien met de SOA, oftewel evolutionaire SOA Governance.
In dit whitepaper zetten we op basis van onze ervaringen een aanpak neer voor SOA Governance die kan meeevolueren met de doelstellingen en de inrichting van de organisatie. Een manier om “groot te denken”, maar “klein
te beginnen”, zodat het implementeren van een SOA snel succes oplevert, maar dat daar ook op door te bouwen is
zonder dat er wildgroei ontstaat.
De indeling van dit whitepaper is als volgt:
 Eerst wordt uiteengezet wat governance precies inhoudt.
 Vervolgens wordt na de bespreking van enkele gangbare governance modellen
beschreven waarom een evolutionaire aanpak nodig is en hoe deze met behulp van
risicoanalyse ingericht kan worden.
 Daarna wordt een lichtgewicht SOA Governance proces voorgesteld aan de hand van
een risicoanalyse op basis van onze ervaringen (risicoanalyse wordt uitgewerkt in
bijlage B).
 De evolutionaire aanpak wordt vervolgens toegepast op een tweetal cases.
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2. Wat is SOA Governance?
Governance, in het Nederlands vertaald ‘bestuur’, betekent dat je ervoor zorgt dat hetgeen je bestuurt het
gewenste gedrag vertoont. Besturen van een bedrijf houdt daarmee in dat je de organisatie en bedrijfsprocessen
zodanig inricht dat daarmee de gewenste doelstellingen worden bereikt. Volgens Weill en Ross [REF] vormt het
beleggen van beslissingsbevoegdheid en verantwoordelijkheid hierbij de kern.
Governance bestaat op verschillende niveaus, die onderling aan elkaar gerelateerd zijn. Zie ook de onderstaande
figuur. Het is belangrijk hierin een duidelijk onderscheid te maken, om zo de rol van SOA Governance duidelijk te
kunnen positioneren.

Corporate
Governance
Framework

Bedrijfsstrategie

SOE
Governance
Framework

SOE
strategie

IT
Governance
Framework

IT
strategie

SOA
strategie

SOA
Governance
Framework

Figuur 1 – Governance op verschillende niveaus.

2.1

Corporate Governance

Bij het besturen van een organisatie, oftewel Corporate Governance, is de focus om de organisatie en de
bedrijfsprocessen zo in te richten dat de organisatie haar bedrijfsdoelstellingen haalt. Een organisatie formuleert
een missie. Van deze missie leidt men een strategie af. Op basis van de strategie worden doelstellingen bepaald.
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Voor het uitvoeren van de strategie en het behalen van de doelstellingen wordt een besturingsmodel ingericht. De
hoofdlijnen van een dergelijk besturingsmodel zijn voor elk bedrijf hetzelfde en er zijn dan ook verschillende
standaardmodellen waar ieder bedrijf zijn besturingsmodel van kan afleiden. Zoals het internationale COSO ERM of
het Nederlandse INK.

2.2

IT Governance

Voor een IT-afdeling gaat het niet anders. De IT-afdeling zal een IT-strategie afleiden van de business strategie en zal
op basis hiervan de IT-afdeling dusdanig inrichten, dat de strategie uitgevoerd wordt en de beoogde doelstellingen
behaald kunnen worden. Dit besturingsmodel wordt IT Governance genoemd. Omdat ook voor IT op hoofdlijnen de
onderdelen van zo'n besturingsmodel voor elk bedrijf hetzelfde zijn, is er een internationaal standaard model CobiT
[COBIT]. De relatie tussen IT Governance en Corporate Governance is eenvoudig. De IT Governance is een onderdeel
van de gehele Corporate Governance. IT Governance zal dan ook de van de Corporate Governance afgeleide doelen
nastreven. Eén van de belangrijkste onderdelen van een IT Governance proces is het zorgen voor voldoende
alignment tussen business en IT, zodat IT ook daadwerkelijk bijdraagt aan de Corporate doelstellingen.
We spreken van IT Governance als vrijwel een vanzelfsprekend onderdeel van Corporate Governance. Belangrijk om
op te merken is dat IT slechts een middel is om organisatiedoelstellingen te behalen. Hoewel het tegenwoordig
wellicht nauwelijks meer voorstelbaar is, kan een organisatie zijn doelstellingen ook zonder IT proberen te behalen.
Er is dan wel sprake van Corporate Governance, maar zonder IT Governance.

2.3

SOA en SOE Governance

In principe is SOA Governance ook niets anders dan een besturingsmodel voor het uitvoeren van een SOAstrategie. Om de relatie tussen SOA Governance en IT en Corporate Governance te kunnen bepalen moeten we
eerst kijken naar de definitie van SOA zelf.
Serviceoriëntatie is een ontwerpstijl die het probleemdomein probeert in te delen op basis van services. Het
aanbieden van een service is daarbij niets anders dan het verlenen van een dienst. Deze dienst kan zowel door
mensen als door systemen geleverd worden, alsook door een combinatie van die twee. Belangrijk hierbij is dat het
eigenaarschap van de dienst duidelijk belegd is en dat er duidelijke afspraken zijn over verwachtingen bij het
afnemen van de dienst.
Een belangrijk voordeel van het werken met services is dat er veel flexibiliteit is ten aanzien van de invulling van de
dienst. Zolang aan de afspraken voldaan wordt, heeft de dienstverlener (tot op zekere hoogte) de vrijheid om de
dienst op een andere manier in te vullen. Bijvoorbeeld door te kiezen voor een andere procesinrichting of zelfs door
een deel van het proces uit te besteden.
Ook al is SOA vanuit de IT-wereld ontstaan, serviceoriëntatie is als ontwerpstijl op zowel de bedrijfsinrichting als op
de bijbehorende IT-inrichting toe te passen.
De term Service Oriented Architecture (SOA) wordt gebruikt om een softwarearchitectuur aan te duiden waarbij de
software wordt ontworpen op basis van services. Wanneer serviceoriëntatie wordt gebruikt om de organisatie
en bedrijfsprocessen op basis van services in te richten spreken we over een Service Oriented Enterprise (SOE).
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Het is onze overtuiging dat een SOA pas optimaal benut kan worden als ook op Enterprise niveau op basis van een
SOE gewerkt wordt. Je zou kunnen stellen dat SOA Governance onderdeel is van het IT Governance proces en SOE
Governance onderdeel van Corporate Governance. Waarbij SOA en SOE Governance onderdelen zullen moeten
hebben om alignment te realiseren zoals ook Corporate en IT Governance dat dienen te doen.
Zoals IT slechts een middel is voor het behalen van bedrijfsdoelstellingen is ook serviceoriëntatie slechts een middel.
Dat wil zeggen dat SOE en/of SOA Governance pas aan de orde komt wanneer een organisatie besluit SOE/SOA te
gebruiken voor de inrichting van respectievelijk de Enterprise of de Informatie Architectuur (Informatievoorziening).
Daarbij is het belangrijk om te onderkennen dat het mogelijk is om de mate van serviceoriëntatie binnen
organisatieonderdelen te variëren, zodat de investering die daarvoor nodig is maximaal aansluit bij de te bereiken
doelstellingen.
Het variëren van de mate van serviceoriëntatie zorgt ervoor dat de organisatie geleidelijk kan overgaan, en
onderweg steeds die keuzes kan maken die de meeste waarde toevoegen. Daarbij hoort een pragmatisch SOA
Governance proces.
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3. Evolutionair Governance model
In dit hoofdstuk bespreken we de noodzaak van een evolutionair SOA Governance model. Hiervoor bespreken we
eerst kort de probleemstelling en bespreken vervolgens een manier om tot een evolutionaire model te komen op
basis van een risicoanalyse.

3.1

Probleemstelling

Er bestaan veel governance modellen (zie bijlage A) op verschillende organisatieniveaus
waar een SOA Governance proces van afgeleid zou kunnen worden, zoals COSO ERM
(Corporate Governance) en CobiT (IT Governance). Daarnaast hebben onder andere IBM en
Oracle modellen ontwikkeld voor SOA Governance. Nadeel van al deze modellen is echter dat
ze nogal overweldigend kunnen overkomen. Een governance model moet aansluiten bij de
mate van complexiteit van datgene wat bestuurd wordt. Het heeft weinig zin om een
Corporate Governance model in te richten voor een eenmanszaak. Wanneer te snel gestart
wordt met grote modellen bestaat het risico dat er meer tijd in het inrichten van het
governance proces wordt gestoken dan nodig is, waardoor het proces te zwaar is en los staat
van de dagelijkse praktijk. Het feit dat veel modellen onderscheid maken in
volwassenheidsniveaus neemt niet weg dat toch het hele model doorgrond moet worden. In
de praktijk betekent dit dat organisaties deze modellen, hoe essentieel ook, als een drempel
ervaren.
Vanaf de start van het opzetten van een SOA is echter wel een minimale besturingsvorm
nodig om te voorkomen dat het initiatief uit de hand loopt. Als te laat gestart wordt met SOA
Governance is de urgentie wel duidelijk, maar is het de vraag of zaken nog onder controle te
krijgen zijn. Daarom is er behoefte aan een SOA-implementatie en governance aanpak die in
zwaarte kan meegroeien en waar mee gestart kan worden zonder dat er ook in de
organisatie de volledige kennis van de governance modellen benodigd is.

3.2

Evolutionaire governance met risicoanalyse

Een veel gebruikte managementmethode is risicoanalyse. Het vormt ook de basis van het
COSO Enterprise Risk Management (ERM). In een risicoanalyse worden voor een specifiek
onderwerp de belangrijkste risico’s in kaart gebracht. Daarbij wordt gekeken naar de kans en
de impact van de risico’s en worden maatregelen gedefinieerd om de risico’s te mitigeren.
Risicoanalyse kan ook gebruikt worden bij het inrichten van een governance proces. Hierdoor kan bottom-up
gekeken worden wat initieel de belangrijkste maatregelen zijn die genomen moeten worden. Door de risicoanalyse
te herhalen kan men relatief eenvoudig sturing uitoefenen op een SOA. Naarmate de SOA groeit, kunnen steeds
meer onderdelen uit een standaardmodel worden geïntroduceerd om uiteindelijk volledig aan te sluiten bij een
standaardmodel.
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Een risicoanalyse begint met het vaststellen van de beoogde doelstellingen. Er zal dus begonnen moeten worden
met de doelstellingen die de SOE- of SOA-implementatie beoogt. Per doelstelling moet afgevraagd worden welke
risico's deze doelstelling bedreigen. Door de risico’s te scoren op verwachte kans van optreden en de verwachte
impact wanneer het risico zich manifesteert, wordt duidelijk welke risico’s de belangrijkste zijn. Voor de
belangrijkste risico's kunnen vervolgens maatregelen worden genomen om het risico te mitigeren tot een
acceptabel niveau. Zie bijlage B voor een uitwerking van een risicoanalyse die voor doorsnee SOA-implementaties
gelden.
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4. Lichtgewicht SOA Governance
In dit hoofdstuk presenteren we een set van maatregelen die nodig zijn om een startend SOA-initiatief te besturen,
zodat de inrichting in lijn is met de gestelde doelstellingen en samen met de SOA-inrichting evolutionair kan
doorgroeien. Deze maatregelen vormen de initiële set van een SOA Governance proces. Echter, voor een
besturingsproces is een verbetercyclus nodig. Als basis hiervoor kan de kwaliteitscirkel van Deming gebruikt
worden; al had als basis ook één van de kwaliteitscirkels van de eerder genoemde modellen (COSO, INK, CobiT, etc)
toegepast kunnen worden.
De kwaliteitscirkel van Deming bestaat uit 4 activiteiten:
1. Plan: het opstellen van het plan voor de beoogde werkzaamheden
2. Do: het uitvoeren van de werkzaamheden
3. Check: controleren of de werkzaamheden voldoen aan de doelstellingen
4. Act: besturen van de werkzaamheden en/of doelstellingen aan de hand van de
resultaten die uit Check naar voren komen.

Figuur 2 – Demming cycle.
In de bovenstaande figuur is het governance proces weergegeven als twee gerelateerde kwaliteitscirkels. De eerste
cirkel betreft de governance cirkel waarin de besturing van de SOA wordt vormgegeven (op basis van een iteratief
risicoanalyseproces). In de Plan fase voert men een risicoanalyse uit waarbij de bedreigingen van de SOAdoelstellingen worden geanalyseerd en uitgewerkt. Voor een startend SOA-initiatief is dit uitgevoerd en opgenomen
in bijlage B. De Do fase omvat het inrichten van de beheersingsmaatregelen waarna in de Check fase de werking
hiervan wordt gemonitord. In de laatste fase wordt waar nodig bijgestuurd.
De tweede cirkel betreft de kwaliteitscirkel van de ontwikkeling van de SOA zelf (de operatie van de SOA). De
maatregelen geïntroduceerd door SOA Governance worden als onderdeel van het reguliere proces
geïmplementeerd.
In de onderstaande paragrafen zijn voor een startend SOA-initiatief maatregelen uitgewerkt om de besturing ervan
vorm te geven.

Evolutionaire SOA Governance

Pagina 10 van 31

4.1

Maatregel 1: Bepaal SOA-strategie

Het is noodzakelijk om vast te stellen wat de doelstellingen zijn en te beoordelen of SOA inderdaad de beste manier
is om deze doelstellingen te bewerkstelligen. De doelstellingen dienen SMART gemaakt te worden in lijn met de
bedrijfsstrategie en bedrijfsdoelstellingen. SOA is een effectief middel voor één van de volgende doelstellingen (zie
bijlage B):
 D1: Verhogen flexibiliteit (veranderbaarheid) van IT
 D2: Verhogen herbruikbaarheid van IT
 D3: Verbeteren Business-IT alignment
 D4: Ontvlechting van ontstane spaghetti van koppelingen tussen systemen
 D5: Integratie van systemen
 D6: Verbeteren van gegevenskwaliteit
Het SMART maken van deze doelstellingen in lijn met de bedrijfsstrategie en bedrijfsdoelstellingen lijkt een open
deur. Echter, dit gaat toch vaak mis in de praktijk. Een voorbeeld. Een SOA kan bijdragen aan de flexibiliteit van IT,
waardoor veranderingen in de toekomst makkelijker en dus goedkoper zullen zijn. Echter, kostenreductie en
flexibiliteit hebben een heel andere betekenis bij een customer intimacy strategie (inspelen op klantwensen) dan op
operational excellence (zo goedkoop mogelijk leveren).
Deze maatregel dient geborgd te worden in het algehele IT-strategievormingsproces, zodat deze jaarlijks
bijgestuurd en geëvalueerd kan worden op basis van de bedrijfsstrategie.
Een ander belangrijk onderdeel bij het bepalen van de strategie is het creëren van draagvlak onder alle relevante
stakeholders. Een vroegtijdige betrokkenheid van de stakeholders zorgt ervoor dat veranderingen eerder
geaccepteerd worden en verlaagt het risico van te weinig draagvlak op langere termijn.
 Mitigeert risico’s 1, 2 en 3. (uit bijlage B)

4.2

Maatregel 2: Definieer een SOA-referentiearchitectuur

Op basis van de SOA-strategie dient een SOA-referentiearchitectuur opgesteld (of vastgesteld) te worden, waarin
principes en richtlijnen voor de inrichting bepaald worden. Deze principes en richtlijnen moeten aansluiten bij de
bedrijfsinrichting en -doelstellingen. Op hoofdlijnen moeten hiervoor de bedrijfsfuncties, bedrijfsprocessen en
informatiedomeinen bekend zijn, idealiter vastgelegd in een Enterprise Architectuur. Op basis hiervan kan de SOAarchitectuur worden vormgegeven door bijvoorbeeld de services af te leiden uit de Enterprise Architectuur. Dit
betekent niet dat voor de start van een initieel SOA-project per se een Enterprise Architectuur aanwezig dient te
zijn, maar op hoofdlijnen moeten deze drie aspecten wel bekend zijn.
 Mitigeert risico’s 2, 3, 4, 6 en 7. (uit bijlage B)
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4.3

Maatregel 3: Bestuur het ontwikkelproces

De ontwikkelde services moeten voldoen aan de principes en richtlijnen van de SOAreferentiearchitectuur. Maak daarom expliciet welk proces er gevolgd moet worden voor het
modelleren en ontwikkelen van services. Het ontwikkelproces moet voldoende
kwaliteitswaarborgen bevatten zodat het proces, de principes en richtlijnen ook
daadwerkelijk gevolgd worden. Voor bijvoorbeeld softwareontwikkeling kan hiervoor in
principe een standaard raamwerk worden gebruikt, waar de SOA-specifieke principes en
richtlijnen in opgenomen worden.
Minstens zo belangrijk is ervoor te zorgen dat het proces ook daadwerkelijk gevolgd wordt.
Bedenk prikkels om het volgen van het proces te bevorderen. Gebruik hiervoor een mix aan
controlemechanismes en beloningen.
 Mitigeert risico’s 2, 5 en 6. (uit bijlage B)

4.4

Maatregel 4: Bepaal metrieken

Het is essentieel om metrieken te verzamelen om de toegevoegde waarde van de SOA te
bewijzen. Gebruik hiervoor metrieken die al aanwezig zijn zoals het aantal incidenten,
verwerkingstijd per change etc. Bepaal welke verbetering er wordt verwacht op basis van de
SOA-doelstellingen. Voeg metrieken toe waar nodig, maar meet niet teveel. Dat is onnodig,
duur en kan zelfs averechts werken.
 Mitigeert risico’s 2 en in mindere mate de overige risico’s. (uit bijlage B)

4.5

Maatregel 5: Stel een servicecatalogus samen

Besturing van een SOA kan niet zonder een overzicht van alle services. Services hebben
verschillende levensfases (definitie, ontwerp, bouw, test, productie t/m end-of-life). Er dient
in minimale vorm een servicecatalogus aanwezig te zijn. Begin niet direct met het inzetten
van uitgebreide tools, aanvankelijk kan bijvoorbeeld een spreadsheet volstaan. In onze
ervaring werkt het niet om al direct met allerlei tools aan de slag te gaan, omdat er vaak bij
de initiële implementatie nog maar weinig services zullen zijn en dit soort tools dus niet
effectief zullen zijn. Omdat de noodzaak er nog niet is zal het ook moeilijk zijn een goed
programma van eisen op te stellen voor een dergelijke tool en dus is de kans groot dat in
een volgende fase de tool niet meer bij de wensen blijkt aan te sluiten.
 Mitigeert risico’s 4 en 6. (uit bijlage B)
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4.6

Maatregel 6: Stel een SOA-marketingplan op

Stel een SOA-marketingplan op waarin vastgelegd wordt hoe beoogde en behaalde
doelstellingen gecommuniceerd gaan worden met de rest van de organisatie. Het is
belangrijk om voldoende draagvlak te verkrijgen en te behouden door onder andere
behaalde successen te vieren.
 Mitigeert risico 1 en 5. (uit bijlage B)

4.7

Maatregel 7: Richt een SOA competence center op

Begin geleidelijk met het borgen van opgebouwde kennis in een SOA competence center.
Deze kan dan dienen als vraagbaak voor projecten en kan ingezet worden voor de
handhaving van de governance regels. De vorm waarin het SOA competence center kan
worden ingezet is organisatieafhankelijk maar kan op hoofdlijnen als aparte eenheid worden
opgezet; of als matrixstructuur waarbij medewerkers uit verschillende afdelingen zijn ingezet
op het competence center.
 Mitigeert risico’s 2, 3, 4, 6 en 7. (uit bijlage B)
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5. Toepassing SOA Governance proces
In dit hoofdstuk gaan we verder in op het toepassen van het in het vorige hoofdstuk gepresenteerde proces in een
bedrijfsspecifieke context.

5.1

Bedrijfsspecifieke inrichting

Het beschreven SOA governance proces in het vorige hoofdstuk is beschreven voor een algemeen startend SOAinitiatief en daarom klein gehouden. Als onderdeel van het proces zijn generieke risico’s beschreven (bijlage B) en
bijbehorende maatregelen.
Deze risico’s en maatregelen zijn generiek en daarmee op hoofdlijnen van toepassing op ieder startend SOAinitiatief. Echter, afhankelijk van de organisatie zullen de risico’s anders gewaardeerd worden en zullen de
maatregelen anders uitgewerkt worden. Door de accenten op de juiste plekken te leggen kan het governance
proces lichtgewicht blijven en toch effectief zijn.
Om het effect van de bedrijfscontext op de omvang van de risico’s weer te geven wordt in de paragraaf hieronder
als voorbeeld een bedrijfsspecifieke analyse uitgevoerd. Vervolgens wordt een tweetal cases geanalyseerd waarbij
dit proces toegepast wordt in een bedrijfsspecifieke context.

5.2

Bedrijfsstrategie en effecten op SOA Governance

Om de generieke risico’s, uit bijlage B, in een bedrijfsspecifieke context te kunnen plaatsen wordt eerst gekeken
naar de bedrijfsstrategie en de bepaling hoe SOA hieraan zou moeten bijdragen. Voor de analyse van een
bedrijfsstrategie zijn verschillende modellen beschikbaar. Hieronder voeren we een voorbeeldanalyse uit op basis
van één van deze modellen.
Bedrijven opereren meestal vanuit een bepaalde filosofie. Sommige bedrijven willen zo goedkoop mogelijk een
bepaald product of dienst leveren (bv. Aldi), sommige bedrijven richten zich helemaal op de klantwens (bv.
handgebouwde Lamborghini) en sommige bedrijven willen zich onderscheiden door steeds nieuwe producten te
lanceren (bv. Google of Apple).
Dit strategisch onderscheid kan volgens Treacy & Wiersema hoofdzakelijk liggen op drie waardedisciplines1:

In de whitepaper “Maximaal business voordeel door naadloze integratie van
standaardpakketten en maatwerk in een SOA” wordt hier verder op ingegaan.
1
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Product Leadership (Apple)
Customer Intimacy (Lamborghini)
Operational Excellence (Aldi)

Hierbij wordt er eigenlijk een combinatie gemaakt van
customer intimacy en operational excellence. De klant kan
een product of dienst “op maat” krijgen, maar wel met
vooraf gedefinieerde keuzemogelijkheden, om zo de kosten
in de hand te houden.
Tegenwoordig kan daar nog een vierde dimensie aan
toegevoegd worden: Mass Customization.

Een organisatie die zich focust op een bepaalde waardediscipline kent daarmee ook specifieke uitdagingen en
bijbehorende risico’s binnen het IT-landschap. In onderstaande figuur is aangegeven welke IT-doelstellingen in
welke mate belangrijk zijn bij een bepaalde waardediscipline.

Flexibiliteit IT
5
4
3

Hogere gegevens
kwaliteit

2

Business IT
Alignment

Product Leadership

1

Customer Intimacy

0

Operational Excellence
Mass customization

Ontvlechting
spaghetti

Geintegreerde
systemen

Herbruikbaarheid IT

Figuur 3 – Waardedisciplines en IT-doelstellingen.
In de volgende paragrafen wordt verder ingegaan op de waardedisciplines en aangegeven welke maatregelen
belangrijk zijn om te nemen.

5.2.1

Product Leadership

Voor bedrijven met een bedrijfsstrategie op basis van product leadership is het van belang om nieuwe producten en
diensten snel in de markt te kunnen zetten. Ze halen immers concurrentievoordeel uit het feit dat ze als eerste met
een nieuw product komen. Dit betekent dat een korte time to market, ook voor de ondersteunende IT, een
belangrijke succesfactor is.

Evolutionaire SOA Governance

Pagina 15 van 31

In onderstaand figuur is weergegeven hoe het implementeren van een SOA hieraan kan bijdragen (niet volledig,
alleen gefocust op time to market).
Flexibele
systemen

Ontsluiting
van legacy
systemen
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+
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Product
Leadership

++
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Hoofd
Organisatie
doel
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organisatie
doel
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Capability

+

Flexibele
processen

Verhogen
flexibiliteit IT

+

Ontvlechting
van spaghetti

+

SOA
(it-side)

+

IT doel

Figuur 4 – SOA en product leadership.

5.2.2

Customer Intimacy

Voor bedrijven met een bedrijfsstrategie op basis van customer intimacy is het van belang hun klant heel goed te
kennen. De klant verwacht ook min of meer dat hij voor het extra geld dat hij uitgeeft een optimale dienstverlening
krijgt die is toegesneden op zijn specifieke behoeften. Dit betekent voor grotere organisaties dat er systemen nodig
zijn om de informatie over de klant te verzamelen en beschikbaar te stellen. Daarbij wordt dan gesproken van
Customer Relationship Management (CRM) systemen. Met het CRM-systeem is het mogelijk (met de juiste
integratie met andere systemen) om een integraal klantbeeld samen te stellen waaruit af te lezen is welke
producten en diensten die klant afneemt, wat specifieke wensen zijn van die klant en welke contactmomenten er
met die klant zijn geweest en door wie.
In onderstaand figuur is weergegeven hoe het implementeren van een SOA hier aan kan bijdragen (niet volledig,
hier alleen gefocust op integraal klantbeeld).
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Figuur 5 – SOA en customer intimacy.

5.2.3

Operational Excellence

Voor bedrijven met een bedrijfsstrategie op basis van operational excellence is het belangrijk om zoveel mogelijk
“waste” te elimineren. Dit betekent dat processen steeds verder geoptimaliseerd moeten worden en dat systemen
naadloos en foutloos op elkaar moeten aansluiten. Daarnaast moet er de mogelijkheid zijn om eenvoudig delen van
het proces te outsourcen als daarmee kosten bespaard kunnen worden.
In onderstaand figuur is weergegeven hoe het implementeren van een SOA hier aan kan bijdragen (niet volledig,
hier alleen gefocust op kostenreductie).
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Figuur 6 - SOA en operational excellence.

5.2.4

Mass Customization

Voor bedrijven met een bedrijfsstrategie op basis van mass customization is het belangrijk om klanten veel keuzen
zelf te kunnen laten maken, maar wel op een kostenefficiënte manier. Dit wordt ook wel “standaard maatwerk”
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genoemd. Er is een beperkte keuzevrijheid en het is belangrijk dat de klant veel via selfservice kan regelen. Op deze
manier wordt zoveel mogelijk ingespeeld op de wensen van de klant en tegelijkertijd blijven de producten
toegankelijk voor een breed publiek.
In onderstaand figuur is weergegeven hoe het implementeren van een SOA hieraan kan bijdragen (niet volledig,
gefocust op selfservice en kostenreductie).
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Figuur 7 – SOA en Mass Customization.

5.2.5

Samenhang doelstellingen en maatregelen

Zoals weergegeven in bovenstaande paragrafen is voor verschillende soorten bedrijven een andere set van
doelstellingen van belang. Daarmee ligt ook de kans van het optreden van risico’s anders, en zal er daarom ook een
ander accent liggen op te nemen maatregelen.
In onderstaande figuur is weergegeven welke risico’s een grote impact hebben op de afgeleide IT-doelstellingen.
Hierin wordt ook duidelijk dat de eerste twee risico’s hinderlijk zijn voor alle IT-doelstellingen. Deze twee risico’s
zullen daarom voor elk type bedrijf hoog op de agenda moeten staan.
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Doelstelling
D1: Flexibiliteit IT
D2: Herbruikbaarheid IT
D3: Business-IT Alignment
D4: Ontvlechting Spaghetti
D5: Geintegreerde systemen
D6: Hogere gegevenskwaliteit
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Figuur 8 – Impact risico’s op IT-doelstellingen.
Per genoemd risico is er een set aan maatregelen die helpt om dit risico te reduceren. Dit is weergegeven in
onderstaande figuur.

Maatregelen
M1: SOA Strategie
M2: SOA referentie-architectuur
M3: Bestuur het ontwikkelproces
M4: Metrieken
M5: Servicecatalogus
M6: Marketing
M7: SOA competence center
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Figuur 9 – Afdekking risico’s door maatregelen.
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Uit bovenstaande matrix is af te leiden dat maatregelen 1,2,3 al snel prioriteit dienen te krijgen. Bij de andere
maatregelen is het van belang welke risico’s specifiek van toepassing zijn.

5.3

Casus: SOA binnen de overheid

Binnen de overheid streeft men al een aantal jaren naar een betere dienstverlening door administratieve
lastenverlichting en meer transparantie richting de klant: burgers en bedrijven. Een belangrijk initiatief in deze is de
NORA (Nederlandse Overheid Referentie Architectuur). Hier staat in beschreven hoe de verbetering van de
dienstverlening binnen de overheid tot stand gebracht kan worden. In de NORA wordt SOA neergezet als basis
architectuurstijl binnen en tussen overheidsorganisaties om de informatievoorziening en de processen te
stroomlijnen.

5.3.1

Evolutionaire benadering

Een logische eerste stap is om van de interne verwerkingsprocessen de huidige situatie in kaart te brengen en
grotendeels 1:1 te automatiseren. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een BPM-systeem. Alleen als er cruciale
fouten in de procesgang blijken te zitten worden deze opgepakt. De rest van de verbeteringen volgt later. Daarbij is
de eerste stap enkel het automatiseren van de werkstromen tussen mensen en/of functies en worden er nog geen
systemen gekoppeld. Door het uitvoeren van metingen (M4) op het proces kan snel inzicht in de status richting
klanten geboden worden en kunnen tegelijkertijd bottlenecks geïdentificeerd worden.
Vervolgens kan stelselmatig steeds de grootste bottleneck aangepakt worden door daarnaast te kijken naar
Business Process Redesign of het automatiseren van een arbeidsintensieve stap. Daarbij is het wel van belang om
een basiskader te hebben staan voor de procesarchitectuur (M2) om te zorgen voor een gecontroleerde
verandering. Een belangrijk aspect is de basisaanname dat de huidige processen werkbaar zijn (de organisatie heeft
immers een bestaansrecht). Daarnaast dienen stap voor stap veranderingen doorgevoerd te worden met relatief
kleine projecten, in plaats van met grote organisatietransformerende programma’s die veel risico met zich
meebrengen.

5.3.2

Risico’s en werkwijze

Veel overheidsorganisaties voeren een strategie waarbij losse pakketten worden aangeschaft en geïntegreerd in
een bestaand systeemlandschap. Het risico (R3) dat het systeemlandschap niet past bij een SOA-inrichting is hier
prominent aanwezig. Het bepalen van de SOA-strategie (M1) zal duidelijk moeten maken op welke manier SOA
toegepast zal worden gegeven het systeemlandschap. Wellicht dat daarnaast initieel een extra maatregel nodig is
om voor pakketselectie eisen te formuleren op basis van de SOA-strategie.
Een extra complicerende factor in overheidsland is dat de NORA van toepassing is op de gehele overheid en
daardoor erg abstract is. De betreffende overheidsorganisatie dient dan ook een vertaling te maken van de NORAuitgangspunten naar een referentiearchitectuur die van toepassing is voor de eigen organisatie. Ook daar spelen
vaak nog andere referentiearchitecturen, zoals GEMMA, MARIJ of PETRA. Hierdoor kan het expliciet aansluiten van
deze organisatiedoelstellingen en de toepassing van SOA daarin een enorme uitdaging zijn. Met als risico dat de
inrichting alsnog niet aansluit bij de juiste doelstellingen (R2). Een SOA-referentiearchitectuur of Enterprise
Architectuur (M2) zal hier invulling aan moeten geven.
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De eerste focus binnen de Enterprise Architectuur is op bedrijfsfuncties en de werkprocessen. Deze basis is
voldoende om te kunnen starten met een gestructureerde verbetering. Daarbij kunnen de processen waar de
organisatie de meeste pijn ervaart als eerste in kaart gebracht en geautomatiseerd worden. Op deze manier wordt
voorkomen dat er veel effort gestoken moet worden in het rond krijgen van de complete procesplaat. Door alleen
te focussen op human workflow wordt het risico R3 tijdelijk geminimaliseerd en blijkt misschien wel dat sommige
systemen in het geheel niet ontsloten hoeven worden. Dit zal bijvoorbeeld voor veel materiesystemen kunnen
gelden. Door te focussen op procesverbetering en daar de SOA-inrichting op aan te sluiten (M1) wordt risico R2
geminimaliseerd.
De vervolgstap is om een volgend proces aan te pakken. De referentiearchitectuur is wat meer gevuld dankzij het
vorige project, en door nu het nieuwe en het vorige proces in samenhang te bekijken kan de volgende verbetering
worden doorgevoerd. Dit kan ook een wijziging betekenen voor het oude proces, maar deze wijzigingen zijn relatief
eenvoudig door te voeren omdat er nog geen systemen met het proces geïntegreerd zijn. Met het oppakken van
meer processen wordt de proces- en informatiearchitectuur duidelijker en evolueert de oplossing steeds verder
naar wat de organisatie nodig heeft.

5.4

Casus: SOA bij een verzekeraar

Veel verzekeraars willen de klant veel keuzevrijheid bieden, maar de kosten in de hand houden. Hierbij past een
bedrijfsstrategie op basis van Mass Customization. Dit betekent dat er selfservice faciliteiten beschikbaar moeten
zijn, maar ook de productmodellen in de backoffice systemen zullen de gewenste keuzevrijheid moeten bieden.
Daarnaast is het belangrijk om relatief snel nieuwe producten in de markt te kunnen zetten om concurrerend te
blijven. De business wil daarom nieuwe producten kunnen inregelen, zonder dat dit wijzigingen in de software
vereist.

5.4.1

Evolutionaire benadering

Een verzekeraar maakt veelal gebruik van een aantal standaardpakketten in de backoffice voor de realisatie van de
polisadministratie. Voor een frontoffice wordt daarentegen eerder gekozen voor een SOA. De SOA maakt het
mogelijk om invulling te geven aan de selfservice doelstelling, o.a. door het bieden van een integraal klantbeeld,
welke door de klant geraadpleegd kan worden en waar hij ook mutaties op kan doorvoeren.
Om te voorkomen dat er veel initieel werk verricht moet worden, kan de SOA hier ingericht worden langs de te
ondersteunen processen. Bijvoorbeeld eerst de mogelijkheid bieden tot alleen inzien van informatie door de klant,
daarna uitbouwen met mutatie mogelijkheden en zo verder. Daarbij moet er aandacht voor zijn dat wijzigingen in
de productstructuur geen significante impact hebben op de inrichting van de SOA.

5.4.2

Risico’s en werkwijze

De organisatiedoelstellingen vragen om flexibiliteit op twee niveaus. Aan de ene kant flexibiliteit in de front-office
op gebied van selfservice en eventueel multichanneling. Aan de andere kant ook flexibiliteit om snel nieuwe
producten te lanceren en keuzevrijheid binnen deze producten te bieden. Zonder voldoende business
betrokkenheid (R1) en voldoende uitwerking van SOA-strategie (M1) is de kans groot dat de SOA zich op de
verkeerde flexibiliteit richt (R2). Het is belangrijk helderheid te creëren over de gewenste implementatiesnelheid
van producten en de mate van gewenste selfservice (M1) en hier metrieken voor te bepalen (M4) zodat de
doelstelling gemeten kan worden.
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De backoffice pakketten voor de polisadministratie moeten geschikt zijn om te ontsluiten voor de selfservice.
Daarnaast moeten de pakketten de gewenste product flexibiliteit kunnen bieden op een manier die aansluit bij de
rest van de SOA (R3). Het inrichten van een SOA competence center (M7) en een SOA-referentiearchitectuur (M2)
zal helpen om ervoor te zorgen dat ontsluiting op een uniforme manier plaatsvindt. Daarnaast kan het helpen om
voor toekomstige pakketselectie trajecten de integratiedoelstelling direct mee te nemen als selectiecriterium.
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6. Conclusie
Veel organisaties vergeten dat voor een succesvolle implementatie van een SOA een besturingsproces nodig is.
Beoogde doelstellingen worden niet vanzelf bereikt. Tegelijkertijd is het een uitdaging om de invoering van een SOA
pragmatisch te houden, zodat ook op kortere termijn al concrete resultaten behaald worden. Een groot voordeel is
dat SOA gefaseerd ingevoerd kan worden. Hiervoor is een besturingsproces nodig dat mee kan groeien met de SOA,
oftewel evolutionaire SOA Governance.
Governance is niets anders dan een besturingsmodel voor het uitvoeren van een strategie. We maken onderscheid
in SOA Governance en SOE Governance. Beiden maken gebruik van serviceoriëntatie, waarbij SOA Governance een
softwarearchitectuur bestuurt en SOE Governance een bedrijfsarchitectuur bestuurt. SOE Governance dient is
onderdeel van Corporate Governance en SOA onderdeel van IT Governance.
Er bestaan veel governance modellen waar een SOA Governance proces van afgeleid zou
kunnen worden, maar deze zijn vaak groot en complex. In de praktijk betekent dit dat
organisaties deze modellen, hoe essentieel ook, als een drempel ervaren. Een SOA
Governance proces kan echter ook ingericht worden op basis van
risicoanalyse. Hierdoor kan bottom-up gekeken worden wat initieel de belangrijkste maatregelen zijn die genomen
moeten worden. Door de risicoanalyse te herhalen kan men relatief eenvoudig sturing uitoefenen op een SOA.
Op basis van onze ervaringen met SOA hebben we een risicoanalyse uit gevoerd en kwamen daarmee tot een
zevental maatregelen die in een lichtgewicht SOA Governance proces ingericht moeten worden:
1. Bepaal SOA-strategie
2. Definieer een SOA-referentiearchitectuur
3. Bestuur het ontwikkelproces
4. Bepaal metrieken
5. Stel een servicecatalogus samen
6. Vergeet de marketing van de SOA niet
7. Richt een SOA competence center op
Deze maatregelen vormen de initiële set van een SOA Governance proces. Echter, voor een besturingsproces is een
verbeteringscyclus nodig. Hiervoor moeten deze maatregelen opgenomen worden in een Plan, Do, Check en Act
cyclus.
Dit algemene governance proces moet per organisatie specifiek gemaakt worden. Risico’s zullen per organisatie
verschillen en er zullen specifieke organisatiedoelstellingen zijn waar specifiek op gestuurd moet worden. Hiervoor
hebben we voorbeeld uitwerkingen beschreven op basis van de waardedisciplines van Treacy & Wiersema.
Kortom, SOA Governance dient vanaf dag één gestart te worden, maar moet vooral niet direct te zwaar aangezet
worden. Gebruik risicoanalyse om duidelijk te krijgen waar de belangrijkste risico’s zitten en neem alleen hiervoor
maatregelen. Herhaal de risicoanalyse naarmate de SOA verder groeit en pas de maatregelen hierop aan. Naarmate
de SOA groeit kunnen steeds meer onderdelen uit een standaard model worden geïntroduceerd om uiteindelijk
volledig aan te sluiten bij een standaard model.
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Bijlage A: Bestaande governance modellen
In de bestuurskunde zijn verschillende modellen ontwikkeld voor de besturing van een organisatie. De bekende
voorbeelden hiervan zijn COSO ERM, EFQM (of Nederlandse equivalent INK-model). Op IT-gebied is het bekendste
voorbeeld CobiT met daarnaast inrichting frameworks als ITIL voor beheer of TOGAF voor architectuur.
Verschillende (voornamelijk IT-) leveranciers hebben in afgeleide vorm ook modellen ontwikkeld voor SOA
Governance, zie onder andere [IBM] en [ORACLE]. Maar van een gestandaardiseerd SOA Governance model is nog
geen sprake.
Om een beeld te geven van de bestaande governance modellen gaan we in deze bijlage kort in op COSO ERM en of
CobiT.

A.1

COSO ERM
COSO ERM [COSO] staat voor het Enterprise Risk Management model (ERM) van de Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission (COSO) en is de opvolger van het COSO-model. Het COSO ERM-model is
een risico gedreven governance model en wordt veel door accountants en auditors gebruikt om te beoordelen of de
governance inrichting van een organisatie afdoende is. Het model maakt onderscheid in drie dimensies:
controlecomponenten, organisatiedoelstellingen en organisatieniveaus.

Figuur 10 – COSO ERM.
Verticaal worden acht controlecomponenten onderscheiden, die de risicomanagementcyclus weergegeven.
Startend met het bepalen van de omgeving waarin de organisatie zich bevindt en welke risicobereidheid daar
aanwezig is (Internal Environment). Het bepalen van de doelstellingen (Objective Setting), waarna gebeurtenissen
die positieve of negatieve invloed op de doelstellingen hebben, geïdentificeerd worden (Event Identification).
Vervolgens worden risico’s ingeschat op kans en impact (Risk Assessment) om daarop basismaatregelen te
definiëren om negatieve risico’s te mitigeren en positieve kansen te bevorderen (Risk Response). Met de control
activities moet geborgd worden dat de maatregelen ook daadwerkelijk uitgevoerd worden en met information &
communication moet iedereen daar binnen de organisatie van op de hoogte gesteld worden. Ten slotte moet de
effectiviteit van maatregelen gemonitord worden. Dit proces moet continu herhaald worden om het
besturingsmodel continu aan te passen aan veranderingen in zijn omgeving.
Horizontaal worden vier organisatiedoelstellingen onderscheiden die alle vier voldoende afgedekt moeten worden
in het risico management proces:
 bereiken van de strategische doelstellingen (Strategic)
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effectiviteit en efficiëntie van bedrijfsprocessen (Operations)
betrouwbaarheid van de (financiële) informatieverzorging (Reporting)
naleving van relevante wet- en regelgeving (Compliance)

In de diepte worden verschillende niveaus binnen de organisatie aangegeven, waarmee aangegeven worden dat dit
proces zowel op board-level moet plaatsvinden, als op afdelingsniveau.
Het COSO ERM-model bestaat niet uit concrete maatregelen of best practices, maar is in feite een leeg model
waaraan het eigen besturingsproces opgehangen kan worden.

A.2

CobiT
CobiT [COBIT] staat voor Control Objectives for Information and related Technology. Net als met COSO ERM wordt
dit model veel gebruikt door auditors om te bepalen of de governance van de IT binnen de organisatie afdoende is.
Ook CobiT onderkent drie verschillende dimensies.

Figuur 11 – CobiT kubus.
Op de x-as worden zeven business requirements gedefinieerd. CobiT noemt deze ook wel de informatiecriteria die
de business van zijn IT-voorziening vereist en benadrukt dat deze afgeleid moeten worden van de
businessdoelstellingen.
Op de z-as noemt CobiT vier type IT-resources, te weten applicaties, informatie, infrastructuur en mensen, die
invulling moeten geven aan de wensen van de business en die dus moeten voldoen aan de gestelde requirements.
Op de y-as van de kubus benadrukt CobiT de niveaus waarop de IT-processen plaatsvinden. CobiT beschrijft vier
proces domeinen, te weten plan and organise, acquire and implements, deliver and support en monitor en
evaluate. Onder deze domeinen worden vervolgens in totaal eenendertig processen gedefinieerd en per proces
worden controledoelstellingen geformuleerd. De organisatie probeert de controledoelstellingen te behalen door
adequate beheersingsmaatregelen in te richten.
Ook CobiT is in principe een leeg model waar geen concrete maatregelen in staan. Wel is CobiT een zeer uitgebreid
model waarin ook getracht wordt om doelstellingen, processen, controles en metrieken aan elkaar te relateren.
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Bijlage B: Info Support SOA risicoanalyse
Op basis van onze ervaring met het implementeren van SOA hebben we een risicoanalyse uitgevoerd.
IT-doelstellingen met inzet van SOA
De eerste stap is het vaststellen van de doelstellingen. We hanteren zes IT-doelstellingen waar serviceoriëntatie
voor ingezet kan worden. Echter, deze doelstellingen zijn algemeen en hoeven niet op elke organisatie van
toepassing te zijn. We adviseren dan ook om aan de hand van de bedrijfsdoelstellingen eerst te analyseren of en zo
ja in hoeverre deze IT-doelstellingen ook daadwerkelijk bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen.
●

Doelstelling 1: Verhogen flexibiliteit (veranderbaarheid) van IT
Een goed ontworpen SOA maakt het mogelijk om functionaliteit toe te voegen of te
wijzigingen, zonder dat hiervoor het hele systeemlandschap aangepast hoeft te
worden, maar alleen op die plekken waar de functionaliteit door een autonome
service kan worden geleverd. Merk op dat de invulling van flexibiliteit per organisatie
sterk kan verschillen.

●

Doelstelling 2: Verhogen herbruikbaarheid van IT
Een goed ontworpen SOA bestaat uit een aantal gemeenschappelijke services die door
verschillende bedrijfsfuncties of bedrijfsprocessen gedeeld kunnen worden. Belangrijk
is dat er een realistische verwachting is van de mate van hergebruik en dat
hergebruik als doel op zich kan leiden tot juist negatieve effecten op gebied van
flexibiliteit.

●

Doelstelling 3: Verbeteren Business-IT alignment
Een goed ontworpen SOA kent een opdeling in services die herkenbaar is voor de
business. Deze opdeling is idealiter direct te relateren aan de services die op
bedrijfsniveau zijn gedefinieerd. Hierdoor ontstaat een gemeenschappelijk vocabulaire
waardoor de afstemming tussen business en IT verbetert.

●

Doelstelling 4: Ontvlechting van ontstane spaghetti van koppelingen tussen
systemen
Door het uiteenrafelen van één op één systeemkoppelingen naar services met
duidelijke verantwoordelijkheden wordt het systeemlandschap inzichtelijker en beter
beheersbaar. Zo wordt het mogelijk om bestaande diensten opnieuw te combineren
voor ondersteunende processen voor nieuwe producten en draagt dit ook bij om de
flexibiliteit van de IT te verhogen en de beheerbaarheid te verbeteren.

●

Doelstelling 5: Integratie van systemen
Via services kan de informatie uit diverse systemen op een uniforme manier ontsloten
worden. Dat maakt het integreren van deze informatie eenvoudiger en maakt
integratie van systemen mogelijk.
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●

Doelstelling 6: Verbeteren van gegevenskwaliteit
SOA helpt hierbij doordat binnen een SOA duidelijke afspraken gemaakt worden over
het eigenaarschap van diensten en bijbehorende informatie. Services verantwoordelijk
voor bepaalde gegevens zorgen voor eenmalige vastlegging en meervoudig gebruik.
Verder hoort daarbij ook communiceren volgens een uniform formaat tussen de
diverse services binnen een organisatie (Canonical Datamodel). Services zijn
verantwoordelijk om gegevens conform het afgesproken formaat en afgesproken
kwaliteit aan te leveren en te accepteren.

Risicoanalyse
Op basis van onze ervaringen hebben we zeven gebeurtenissen geïdentificeerd, die naar onze mening de
belangrijkste risico’s voor een SOA-implementatie vormen. Sommige risico’s hebben direct invloed op de hierboven
gestelde doelstellingen. Andere risico’s zijn meer randvoorwaardelijk en hebben daarom indirect invloed op deze
doelstellingen. Deze risico’s zijn ingeschat op kans van optreden voor een gemiddelde SOA-implementatie en de
mate van impact bij daadwerkelijk optreden van het risico. Deze inschatting is weergegeven in de risicomatrix van
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Figuur 12 – Risicomatrix.
●

Risico 1: Onvoldoende business betrokkenheid
Veel SOA-implementaties worden geïnitieerd vanuit de IT-afdeling. Echter, om de
doelstellingen omtrent flexibiliteit (D1) en in mindere mate D4, D5, en D6 te behalen,
moet samen met de business bepaald worden wat de meest effectieve services zijn
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voor de organisatie. Zonder voldoende business betrokkenheid is dat onmogelijk en
worden de verkeerde keuzes gemaakt.
●

Risico 2: Inrichting sluit niet aan bij de bedrijfsdoelstellingen (SOA is niet
effectief)
Een SOA die zich richt op IT-doelstellingen die niet bijdragen aan
bedrijfsdoelstellingen is niet effectief. Een veel voorkomend risico is dat gestreefd
wordt naar meer flexibiliteit (D1), maar dat niet concreet wordt gemaakt waar die
flexibiliteit nodig is. Dat terwijl SOA op veel verschillende manieren invulling kan
geven aan flexibiliteit.

●

Risico 3: Bestaand systeemlandschap past niet bij een SOA-inrichting
Wanneer SOA wordt toegepast op een bestaand systeemlandschap is het noodzakelijk
dat de systemen ontsloten kunnen worden. Deze manier van ontsluiting moet dan wel
aan een set randvoorwaarden voldoen om daadwerkelijk als service van waarde te
kunnen zijn. Ten eerste moeten bestaande systemen voldoende interface
mogelijkheden hebben zodat ze ontsloten kunnen worden zonder dat de manier van
interfacing invloed heeft op de servicedefinitie. Ten tweede moeten de
systeemgrenzen zich in voldoende mate kunnen conformeren aan de bedrijfsfuncties,
informatiedomeinen en/of procesgrenzen, die gebruikt worden om de services van af
te leiden. Het grootste risico van het niet voldoen aan deze twee voorwaarden is dat
dit te laat in het traject wordt vastgesteld en dat uiteindelijk blijkt dat het bestaande
systeemlandschap toch niet past bij een SOA-inrichting.

●

Risico 4: Services worden gerealiseerd op basis van verkeerde
bedrijfsfuncties/informatiedomeinen/bedrijfsprocessen
Randvoorwaarde voor een succesvolle SOA is dat de bedrijfsinrichting voldoende
bekend is. Als bijvoorbeeld de bedrijfsfuncties niet bekend zijn of niet goed ontworpen
zijn, heeft dit direct invloed op de mate waarin een service zal bijdragen aan
flexibiliteit en herbruikbaarheid. De SOA-inrichting zal dan niet effectief zijn.

●

Risico 5: Cultuur past niet bij SOA-werkwijze
Een succesvolle SOA vereist een hoge mate van samenwerking tussen de betrokken
afdelingen om voor de organisatie als geheel de meest optimale services te bepalen.
In een cultuur waarin afdelingen te veel voor eigen belang strijden is dit niet
haalbaar. Daarnaast is ook op projectniveau nauwe samenwerking nodig om op
systeemniveau voldoende ontkoppeling te realiseren. Het is niet voldoende alleen
servicecontracten met elkaar af te spreken. Services moeten maximaal voorspelbaar
zijn en dat vergt duidelijke onderlinge afspraken. Ten slotte vergt het een cultuur
waarbij de principes van serviceoriëntatie goed gecommuniceerd en bewaakt kunnen
worden. Net als bij elk verandertraject moet ook aandacht besteed worden aan de
organisatorische veranderingen en de consequenties die die hebben voor individuele
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werknemers. Als de cultuurverschillen de samenwerking tussen de betrokken
afdelingen en besturing van de SOA-inrichting tegenwerken, zal deze niet slagen.
●

Risico 6: SOA is van slechte kwaliteit (SOA is niet efficiënt)
Een standaard risico voor elk softwareontwikkelingstraject is dat de ontwikkelde
services van slechte kwaliteit zijn. Het gevolg is dat de SOA niet efficiënt is en
daardoor niet of slechts minimaal zijn doelen zal bereiken. Hier kunnen verschillende
oorzaken aan ten grondslag liggen, zoals:
○ principes en best practices worden niet gevolgd;
○ onvoldoende aandacht voor kwaliteitscontrole;
○ kennisniveau en vaardigheden van de organisatie is te laag;
○ te weinig draagvlak binnen de IT-afdeling.

●

Risico 7: Technologieplatform draagt niet bij aan de SOA
Er zijn veel technologieplatformen (BPM, WFM, DMS, portals, etc.) die standaard
functionaliteit beschikbaar stellen om services mee te realiseren. Deze platformen
zullen ondersteuning moeten bieden voor serviceoriëntatie, moeten in voldoende
mate aansluiten bij de beoogde service principes en richtlijnen en moeten voldoen
aan enkele belangrijke IT-standaarden (SOAP, XML, WS-I*). Daarbij moeten de
platformen ook op een effectieve manier ingezet worden. In de praktijk worden deze
platformen vaak ingezet voor functionaliteit waarvoor het platform eigenlijk niet
bedoeld is. Als de gekozen platformen niet aan deze voorwaarden voldoen zullen de
beoogde doelstellingen niet gehaald worden, zal veel extra maatwerk nodig zijn en/of
zal het resultaat zeer beheerintensief zijn.
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8. Over Info Support
Info Support is opgericht in 1986 en is met ruim 350 medewerkers in Nederland een vooraanstaand ITdienstverlener op het gebied van IT-consultancy, software -ontwikkeling, opleidingen en beheer. Info Support is niet
beursgenoteerd en financiert de verdere ontwikkeling van de organisatie op basis van een beheerste groei uit eigen
middelen.
Onze drive achter de oplossingen die wij realiseren voor onze klanten is er sterk op gericht bedrijfsprocessen sneller
en beter te maken. Info Support ontwikkelt en beheert solide en innovatieve softwareoplossingen die organisaties
ondersteunen bij het realiseren van hun doelstellingen.

De kernwaarden Soliditeit, Integriteit, Vakmanschap en Passie typeren onze werkwijze, waarin we sociaal en solide
management belangrijker vinden dan omzetmaximalisatie. Ons hoogste doel is dat we met opdrachtgevers en
medewerkers willen bouwen aan langetermijnrelaties. Daarbij houden we ons aan gemaakte afspraken. Dit maken
we in de praktijk waar, getuige de jarenlange relaties die we met onze klanten hebben. Info Support mag zich al 16
jaar op rij TOP-IT-werkgever van het jaar noemen.
Zie voor meer informatie www.infosupport.com.
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