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Abstract 
 
This study examines which Enterprise Architecture (EA) artifacts facilitate the strategic 
planning process for digital transformation. Furthermore, this research shows how EA 
correlates with strategic activities. This case study was conducted at the headquarters of a 
financial institution, because strategic decisions are made at this level and these decisions 
have interfaces with EA artifacts, strategic planning and digital transformation. Relevant 
data were collected using semi-structured interviews and desk research. The EA artifacts 
represented the theoretical framework and were compared to the EA artifacts in 
professional practice. Most theoretically expected EA artifacts were found within this 
organization. It was expected to find these EA artifacts during the strategy formulation 
phase. However, instead of being used during the strategy formulation phase, the collected 
EA artifacts were primarily used during the strategy implementation phase. In addition, in 
this case the importance of digitization was highlighted, because of the fact that this 
organization operates in an ever-changing environment taking into account trends, market 
developments and changing customer expectations. Finally, there is a clear and harmonious 
collaboration between Business, IT and Architecture. This study provides an empirical view 
in favor of the EA discipline regarding the EA artifacts and how EA is connected to the 
strategic planning process. 
 
Key terms 
Enterprise architecture, Enterprise architecture artifacts, strategic planning process, digital 
transformation 
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Summary 
 
This research is carried out within the Enterprise Architecture (EA) discipline and studies which EA 
artifacts facilitate the strategic planning for digital transformation. There is insufficient empirical 
evidence of validated EA artifacts that can support the strategic planning for digital transformation, 
while the necessity of such documents increases significantly. This has led to the following research 
question: Which Enterprise Architecture artifacts facilitate the strategic planning process for digital 
transformation?  

 
This embedded single case study was conducted at the headquarters of a financial institution, 
because strategic decisions are made at this level and these decisions have interfaces with EA 
artifacts, strategic planning and digital transformation. The recently implemented case is about the 
introduction of the application ‘Force’ which connects different systems to offer an ‘immediate 
proposal’ during the advice meeting. The production of a mortgage proposal was prior costly and 
time consuming. To collect relevant data, methods such as semi-structured interviews and 
document research were used. Seven stakeholders who either make decisions or stakeholders that 
are intermediaries for decision makers in strategic planning process for digital transformation 
initiatives were interviewed.  

 
Table 4 shows that 10 out of 14 selected EA artifacts were found within this organization. However, 
the collected EA artifacts are particularly used during the strategy implementation phase and not for 
the development of the strategic goals in contrast to the theoretically EA artifacts provided by the 
selected authors as you can see in table 4. Furthermore, the findings of this study identify that EA is 
mostly considered as a tool for translating the strategic plans into specific actions using certain EA 
artifacts. This is in all probability one of the reasons why the EA artifacts are not used in the strategy 
formulation phase, but rather in the stages after. 

  
Expected EA artifacts 

Selected authors  

Strategic planning 
activity (strategy 
formulation phase) 

Kotusev Bernard TOGAF Case 
study 

Forming vision/mission Principles x  x X 

 Business Capability 
Models 

x  x X 

 Roadmaps x  x X 

 Strategic plan  x   

External assessment Analytic Reports x   X 

 Stakeholder Map Matrix   x X 

Internal assessment SWOT Analysis  x  X 

 Balanced Scorecard  x   

Alternative strategy 
comparison 

Concept of Operations 
Diagrams 

 x x X 

 Concept of Operations 
Scenario 

 x x  

 Context diagrams x  x X 

 Driver/Goal/Objective 
Diagram 

  x X 

Making strategic choices Target States x   x 

 Value Chains x  x  

Table 4. The collected EA artifacts 
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Furthermore, in this case the importance of digitization was highlighted, because of the fact that this 
organization operates in an ever-changing environment taking into account trends, market 
developments and changing customer expectations. Moreover, strategic choices always come from 
the business side, because business determines which path is taken and ‘what’ does the company 
want. Nevertheless, when it comes to ‘how’ to fulfill the strategic goals, IT and architecture are 
involved to decide jointly. Within this case study there is a clear and harmonious collaboration 
between business, IT and architecture. In addition, a new way of working has been incorporated 
according to the Agile principles (simplified skills). In fact, in every layer (tribe, area, squad) on 
tactical level this triangular collaboration can be found and is called a ‘leadership team’.  
 
In conclusion, digitization is integrated in every strategic plan and therefore an inevitable outcome. 
The purpose is to automate as many as possible standard services and products. In addition, within 
this case the obtained results indicate that there is no data analysis or certain EA artifacts when it 
comes to the development of strategic goals. The strategy formulation phase is seen as a vision 
driven process. Nevertheless, the EA contribution to the strategic goals mostly concerned 
implementation whereby the Architects act as full sparring partners in the leadership team. 
Furthermore, this study confirmed based on the type of project, which EA artifacts/tools are chosen, 
and which stakeholders are involved. Thus, this can vary per project. Finally, the leadership teams 
sometimes face challenges due to the ongoing digitization of Business and the changing customer 
expectations and therefore need to act on it. 

 
Although the Architects are equal partners as Business and IT, which has become clear as leadership 
teams have been developed, it is vague how and if the architecture is measured. I would therefore 
recommend key performance indicators (KPI) for the architecture. In addition, In the obtained 
results it was clear that strategic choices always come from the business side which has a more 
external focus when it comes to determining ‘what’ the organization wants. Nevertheless, the 
business side involves IT and Architecture ‘how’ to fulfill strategic goals which has a more internal 
focus. Given this close collaboration and different focuses, it might be interesting to see how the 
alignment between them can be strengthened. 

 
The gap between the purpose of the EA artifacts in theory and the informative content of the EA 
artifacts in practice calls for further research. Therefore, I would recommend an in-depth research 
around the content of EA artifacts at similar organizations with an architecture department and that 
are also at an advanced stage when it comes to digitization. Furthermore, the literature review 
provides extensive lists of EA artifacts. However, the effectiveness of EA artifacts has not yet been 
measured and calls for further research. Prior work provides an empirical view of the selected EA 
artifacts and how they are linked to strategic activities. 
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1. Introduction 
 

1.1 Background 
 
The current business environment is changing rapidly due to on-going developments such as 
globalization and introduction of new technologies. As a result, enterprises have to be more 
innovative and be able to adapt to changes much faster than before. Therefore, Enterprise 
Architecture (EA) is more and more attached to strategic planning and business transformation 
according to Blomqvist (2015). EA is an approach to provide insight and overview in order to manage 
the complexity of an organization and to aid strategic decision making (Blomqvist, 2015). In addition, 
EA is a description of an enterprise from an integrated business and IT perspective intended to 
bridge the communication gap between business and IT stakeholders and improve business and IT 
alignment (Kotusev, 2019). Moreover, EA is a practice and emerging field intended to improve the 
management and functioning of complex enterprises and their information systems (Lapalme et al., 
2016). Despite the fact that EA is widely accepted as an essential mechanism for ensuring agility and 
consistency, compliance and efficiency (Winter & Fischer, 2006), the EA literature also suggests that 
EA should describe the current and desired future state of an organization, and a roadmap for 
transition between them to conceptualize EA accordingly (Lange, Mendling & Recker, 2016). The EA 
resources are formed collectively by two dimensions, namely ‘EA deployment practices’ and 
‘knowledge competences’, and are essential to shape EA artifacts that describe the current and 
desired future state of an organization (Van de Wetering, 2019b). An EA artifact is a descriptive 
document providing a specific view of an organization from the perspective of its business and IT 
(Abraham et al., 2013). EA artifacts are the most basic underlying components of EA, while EA can be 
considered simply as a collection of diverse EA artifacts (Kotusev, 2019). These EA artifacts describe 
various aspects of EA and can be very diverse in nature and range from high-level principles 
(Greefhorst & Proper, 2011) to low-level technical diagrams (Lankhorst, 2013). Essentially, the 
current EA literature is unable to explain what EA artifacts are actually used in organizations 
(Kotusev, 2019). According to Kotusev (2019), the goal of strategic planning is to articulate the long-
term future course of action for IT. Moreover, the strategic planning process for digital 
transformation is triggered by disruptions caused by digital technologies. Digital transformation is a 
process that aims to improve an entity by triggering significant changes to its properties through 
combinations of information, computing, communication, and connectivity technologies (Vial, 2019). 
New digital technologies (such as SMACIT1) present both game-changing opportunities for and 
existential threats to companies whose success was built in the pre-digital economy. Companies that 
fail to adopt new technologies and fail to heed the need for digital transformation are likely to be 
left trailing behind in the dust (Sebastian et al., 2017). 

1.2 Exploration of the topic 
 
The increasing importance of IT within enterprises creates pressure to make correct strategic 
decisions that take into account both business and IT needs (Blomqvist, 2015). Companies that 
operate in an ever-changing marketplace characterized by variable customer demand patterns, the 
shortening of product life cycles, increasing specialization and competition in global value chains 
which leads to the urgent necessity to adapt to the changing environment to stay ahead of the 
competition. By recognizing these opportunities new digital technologies are integrated in business 
strategies. These strategies provide direction for a digital transformation (Sebastian et al., 2017). 
Several EA sources recommend lists of EA artifacts that contribute to the continuously change of the 
fundamental structures of companies, which is the EA (Ahlemann et al., 2012). For example, Spewak 

 
1  Social, mobile, analytics, cloud and Internet of things (IoT) 
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and Hill (1992) provide more than 50 diverse EA artifacts aligned to the prescribed EA methodology. 
DODAF (2007) describes 29 different EA artifacts. Van ‘t Wout et al. (2010) recommend more than 
80 EA artifacts and TOGAF (2011) describes more than 50 EA artifacts. Finally, Bernard (2012) lists 46 
EA artifacts. To summarize, none of the lists of EA artifacts offered in the literature provides a 
reasonably accurate description of the real EA artifacts. Also, it is hard to formulate clearly how 
exactly they correlate. Kotusev (2019) provides strong empirical arguments in favor of 
reconceptualizing the very notion of EA, which will have profound implications for the whole EA 
discipline and theory and call for further research.  
 
In short, very few examples show how EA can be linked with strategy. Moreover, the literature is 
virtually void of empirical research in the gray area between strategic management and the role of 
EA enabling the strategic digital transformation (Blomqvist, 2015). 

1.3 Problem statement 
 
In the epoch of ‘total digitization’, EA, as a proven means for connecting business and IT, can be 
considered as a critical tool in the organizational toolkit necessary for building solid IT platforms and 
thereby implementing innovative digital business models and strategies (Weill & Woerner, 2013). 
However, the current understanding of the EA artifacts is still based largely on the comprehensive 
lists of EA artifacts that were only ‘proposed’ by fashion setters, for example consultancies and 
gurus, but never validated empirically (Kotusev, 2017).  
 
The notion of EA and the conceptualizations of EA-based capabilities in the literature remain 
ambiguous, largely not validated and still lack a firm base in theory (Van de Wetering 2019a). 
Moreover, the literature that does present explanatory insights into EA value often focuses on a 
single aspect. A synthesis of EA value with regard to its credibility has not been reported in the 
literature (Gong and Janssen, 2019). Kotusev (2019) suggests as well in his conclusion that the 
current EA discipline lacks theoretical models which are able to accurately describe the very concept 
of EA in a consistent way with empirical realities, while another study identifies “compelling 
empirical patterns that cry out for future research and theorizing” (Hambrick, 2007). Despite the cry 
out, little research has been done since Hambrick. In addition, the practical usage of EA artifacts 
remains largely an unexplored area of the EA discipline (Niemi, 2017). Furthermore, Kotusev (2019) 
also indicates the significant empirical contribution of his study to the EA literature, but stimulates 
future research. Moreover, comprehensive EA literature reviews consistently demonstrated that the 
entire EA discipline has rather low empirical validity and is based largely on prescriptive works of 
questionable origin such as TOGAF (2011), DODAF (2007), Spewak & Hill (1992) and Bernard (2012). 
None of the EA sources providing comprehensive lists of EA artifacts give a clear explanation of how 
exactly these EA artifacts should be used after being developed (Kotusev, 2017).  
 
Prior, research reflects mostly the perspective of architects, rather than of other EA stakeholders. In 
other words, the use cases of EA artifacts in Kotusev’s study (2019) for the most part represent use 
cases in the perception of architects. In addition to this limitation, there is also a geographically 
limitation in his study, namely the overall statistics of the identified EA artifacts might still be 
somewhat Australia-centric.  
 
Meanwhile, the development of new customer-facing digital services and their continuous 
improvement leads to challenges that are new compared to those that have been associated with 
the role of the IT department in the past. In other words, in many industries enterprises face a 
challenge that is often summarized with the term ‘digitalization’. Digitalization of the business and 
changing customer demand result in new requirements towards the IT. Today’s IT organizations are 
not only responsible for maintaining operational excellence by ensuring stable, secure operations of 
existing IT systems, but they also need to develop new IT services for the business to enable 
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enhanced or new (digital) business models. In order to be able to fulfill this duopoly of functions of 
IT, companies increasingly implement a bimodal approach within EA (Drews et al., 2017). Drew’s 
single case study identified the emergence of a new fast Enterprise Architecture Management (EAM) 
function, which focuses on digital fitness of the enterprise by enabling digital business innovation in 
close collaboration with the business side to fulfill rapidly changing customer needs. Additionally, 
the need of more analyses about the changing role of EAM is exposed, because of a dramatic shift in 
the role and tasks of the EAM function in an agile environment which leads eventually to a change in 
strategic planning.  
 
Altogether, there is insufficient empirical evidence of validated EA artifacts that can support the 
strategic planning for digital transformation, while the necessity of such documents increases 
significantly. In contrast to Kotusev’s study (2019), this research will also reflect the perspective of 
other EA stakeholders, such as Product Owners, strategic decision makers and related functions 
instead of mostly the perspective of architects.  

1.4 Research objective and questions 
 
This research is carried out within the EA field, in particular EA artifacts which facilitate the strategic 
planning process for digital transformation. Given the problem statement and assignment, this has 
led to the following research question: Which Enterprise Architecture artifacts facilitate the strategic 
planning process for digital transformation?  

By answering this research question, I attempt to make an empirical contribution to the EA 
discipline. The purpose is to identify which EA artifacts are used and contribute during the strategic 
planning process for digital transformation. The following sub-questions will enable me to find the 
answer to the research question. 

- How is EA connected to strategic planning in digital transformations? 
- Which EA artifacts are used for strategic planning in organizations? 
- Which EA artifacts are expected in the strategic planning activities for digital 

transformation? 

1.5 Motivation/relevance 
 
The problem of the inadequate understanding of EA artifacts and their practical usage, though 
acknowledged by EA researchers, still received little attention in the EA literature (Kotusev, 2019). 
One of the products of EA are the artifacts. Moreover, the changing role of EA is caused by digital 
transformation of organizations which makes the task of achieving business IT alignment even more 
complex than before. This research intends to make an empirical contribution and validation 
regarding the artifacts within the EA discipline and explores the alignment between business and IT. 
Identifying EA artifacts enables us to find out the role and value of EA in professional practice in 
contrast to the EA literature, and furthermore, to make suggestions concerning future research 
within the EA discipline. Finally, this study provides more insight into the relation between the key 
concepts of the research question.  

1.6 Main lines of approach 

In the next section, a theoretical framework is provided. In section 3, I discuss the methodology of 
the empirical research I have conducted. In section 4, I describe the implementation and the results 
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of the research. Lastly, section 5 contains a discussion of the outcomes, conclusions and 
recommendations for practice and future research. 

2. Theoretical framework 
 
The aim of the theoretical framework is to explain and review the scientific literature within the 
research area. In other words, to conduct an analysis and provide a synthesis of the current scientific 
literature taking the concepts in the research question into account. This chapter also contains the 
answers to the sub-questions (see chapter 1.4) and the arguments from the literature that have led 
to these answers. Additionally, the conclusions of the theoretical framework will be listed. Finally, 
gaps in the literature will be identified.  

2.1 Research approach  
 
Before the start of this research, the tutor made an initial set of articles available to get acquainted 
with the subject. The articles provide an introduction within the EA discipline, especially EA artifacts, 
strategic planning and digital transformation of organizations. In addition to the current articles, 
through systematic literature research new relevant literature were found to attempt to answer the 
questions. 

 
Most queries resulted in approximately 6000 to 8000 results. The more words used in a query, the 
lower and more accurate the results. Given the scope of this research and the time constraints that 
this study entails, I chose to limit the literature search to the last 10 years and to include the first 50 
results of each query. Subsequently, the titles of the articles were scanned, and the abstracts were 
read of what was left. I scanned the titles for concepts such as artifacts, EA, strategic decisions, 
strategic planning, digital transformation or digitize. A combination of these words or some words 
made it decisive to read the abstracts. Of the remaining articles the introductions were read. After 
reading these introductions I read the most relevant articles in full taking into account the 
abovementioned topics. At this stage, I determined which article is related to the topic and can be 
useful for answering the questions. In addition, I have categorized the articles per subject so that I 
can use the articles specifically for each question. During the entire literature review the inclusion 
criteria were taken into account. The inclusion criteria contain articles not older than 10 years (apart 
from the initial set of articles which the tutor made available), a minimum of 2 concepts of the 
prospective subjects in each article, only English articles and only the first 50 articles per query to 
make it manageable. 
 
For each question the following queries and sources have been used to find relevant literature:  

1. How is EA connected to strategic planning in digital transformations? 

 
The library of the Open University 

- (Enterprise Architecture) AND (organizations) AND ((artifacts) OR (artefacts)) 596 results 

- (Enterprise architecture artifacts) AND ((strategic planning) OR (strategy planning)) 287 

results 

 
Google Scholar 

- (Enterprise architecture artifacts) AND ((strategic planning)). 167 results 

- (Enterprise Architecture) AND (organizations) AND ((artifacts) OR (artefacts)) 186 results 
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2. Which EA artifacts are used for strategic planning in organizations?  
 

The library of the Open University 
- (Enterprise architecture) AND (Enterprise architecture artifacts) AND (strategic planning) 

AND (digital transformations) 343 results 

- (Enterprise architecture artifacts) AND ((strategic planning) OR (strategy planning)) AND 

(digital transformations) 548 results 

 
Google Scholar 

- (Enterprise architecture artefacts) AND ((strategic planning) OR (digital transformations)) 

462 results 

- (Enterprise architecture artifacts) AND ((strategic planning) OR (strategy planning)) AND 

(digital transformations) 367 results 

2.2 Implementation 
 
During the literature review two sources were used, namely the library of the Open University and 
Google Scholar. These two sources complement each other. Google Scholar is a bibliographic 
database which makes the full text of scientific articles from different disciplines searchable. 
Moreover, Google Scholar sorts the articles by relevance taking the inclusion criteria into account, so 
that the most important articles are listed at the top. The library of the Open University on the other 
hand covers all the relevant scientific databases.  
 
In search of related scientific articles in total approximately 2500 papers were found in both sources. 
200 to 300 articles were reviewed and proved to be relevant. 25 articles ended up using for the 
research including the initial list of articles which the tutor provided. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

11 

2.3  Results and conclusions 
 

1. How is EA connected to strategic planning in digital transformations?  

Due to changes in the business environment organizations are forced to continuously reposition 
themselves in the market which leads to a reorganization of internal structures (Ahlemann et al., 
2012). EA enhances an organization’s ability to sense, analyze and respond more effectively. To 
realize EA initiatives, EA need to be embedded in existing strategy processes which is an ongoing 
process. According to Ahlemann et al. (2012) strategic planning comprises three phases: strategy 
formulation, strategy development and strategy evaluation. Strategic planning translates the chosen 
strategic option into tactical plans by deriving and aligning corresponding strategic initiatives. 
Sequentially, the strategy cycle includes six steps to make strategic planning feasible. Figure 1 
depicts the strategic activities which are closely linked to EA. These strategic planning activities can 
provide more architecture initiatives for the EA’s structured development and complement EA 
related objectives, such as EA analysis/documentation, so that a long-term EA development can be 
ensured (Ahlemann et al., 2012). 

 Figure 1. EAM strategy process (Ahlemann et al., 2012) 
 
On the other hand, Blomqvist (2015) divides the strategic planning process also into three phases, 
but slightly different than Ahlemann (2012), namely the strategy formulation phase of Blomqvist is 
almost equal to the strategic planning of Ahlemann. Despite some differences in the selected 
strategic planning models which table 1 depicts, other selected authors will also be involved during 
the research when compared to professional practice but are placed more in the background given 
the scope. I will be focusing on the strategy formulation phase only. Table 1 depicts a comparison 
between the selected strategy planning processes.  

Table 1. Strategic planning process phases, adapted from Blomqvist (2015) 

 
 

 
Strategic planning process phase 
Blomqvist (2015) 

Selected authors 

Simon et al.  
(2014) 

Ahlemann  
(2012) 

Parker  
(2011) 

Ross et al. 
(2006) 

Strategy formulation 
  Forming vision/mission 
  External assessment 
  Internal assessment 
  Alternative strategy comparison 
  Making strategic choices 

 
 
 

x 
x 
x 

 
x 

 
x 
x 
x 

 
 
 

x 
x 
x 

 
 
 

x 
 
x 
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Overall, most articles confirm that EA is more and more attached to strategic planning and business 
transformation. Nevertheless, there are some discrepancies between the models. For example, 
according to Ross et al. (2006), EA can facilitate the internal assessments of the organization and 
thus enable better decision-making. Nevertheless, the lack of focus on business architecture seems 
to indicate a gap between EA and strategic planning (Blomqvist, 2015). However, the linkage 
between internal assessment (strategy formulation) and EA is crucial since existing architecture 
often defines the boundaries for new strategic initiatives (Blomqvist, 2015). EA could supply the 
information needed for the strategic analysis (Parker, 2011). Lastly, according to Simon EA could 
support the strategic planning process in several phases (Simon et. al, 2013). In short, this indicates 
that diverse strategic planning activities are in all probability associated with specific types of EA 
artifacts and therefore valuable to explore empirically. 
 
In doing so, new value propositions can be created by combining existing business capabilities (one 
of the EA artifacts) and new capabilities made possible by accessible technologies like SMACIT. 
Because of that, new digital technologies are integrated in business strategies (Sebastian et al., 
2017). Moreover, digital strategies are defined which provide direction for a company’s digital 
transformation. There are two identified digital strategies, namely a customer engagement strategy 
and a digitized solutions strategy. A customer engagement strategy relies on analytics applied to a 
growing repository of customer data and a digitized solution strategy aims to reformulate a 
company’s value proposition by integrating a combination of products, services and data. Sebastian 
et al. (2017) reveals that there is a natural synergy between the two digital strategies. Despite this 
synergy, it is essential to commit to one digital strategy or the other. 

 
In addition to a digital strategy, there are two other 
elements that make a digital transformation 
successful. According to Sebastian et al. (2017) an 
operational backbone that facilitates operational 
excellence (traditional IT) and a digital services 
platform (fast IT) that enables rapid innovation and 
responsiveness to new market opportunities for 
success in the digital era (figure 2). The operational 
backbone supports efficiency, scalability, reliability, 
quality and predictability of core operations within 
the business and technology capabilities, while the 
digital services platform supports business agility 
and rapid innovation.  
 
 
 

Figure 2. Elements of digital transformation (Sebastian et al., 2017) 
 
However, changes bring challenges. Many companies established fast IT dedicated to build and 
operate digital customer-facing services. In these new fast IT environments, the role of EA changes 
dramatically. Due to digital transformation, shorter innovation cycles and changing customer 
demand new requirements towards the IT are in need (Drews et al., 2017). Noteworthy, Sebastian et 
al. (2017) distinguishes two technology assets for executing digital strategies; an operational 
backbone which resembles the traditional IT and the digital services platform resembles the fast IT 
of Drews et al. (2017). Nevertheless, the two EAM modes are complementary. Finally, since the need 
for further research about the changing role of EA and the fact that the case organization have 
undergone a large step of digital transformation, it will be useful to investigate the relation between 
these topics.  
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2. Which EA artifacts are used for strategic planning in organizations?  

There is a wide variety of EA artifacts used in organizations, because of the diversity in nature and 
range from executive-level architecture principles and core diagrams to rather detailed and technical 
project-start architectures. In other words, various EA artifacts have different use cases and usage 
scenarios in organizations (Kurnia et al., 2020). In fact, there is no set of standardized artifacts in the 
EA community despite efforts of various researchers such as Kotusev (Berg et al., 2019). However, 
given the scope of this research, I will highlight explicitly the EA artifacts that are used during the 
strategy formulation phase and therefore I summarized in table 2 the involved EA artifacts. To make 
this concrete; all associated strategic planning processes indicate that ‘internal assessment’ is part of 
the strategy formulation. One of the EA artifacts that can contribute to assess an organization is the 
SWOT analysis whereby opportunities and threats are highlighted. These outcomes and at the same 
time disruptions trigger strategic responses that seek value creation paths which can lead to 
structural changes and eventually to digital transformations (Vial, 2019). Furthermore, the other 
listed EA artifacts will be investigated to see whether they are connected and if/how they correlate 
with the strategic activities. Table 2 depicts alphabetically a comparison of these 14 EA artifacts. The 
EA artifacts have been compared with the study of Kotusev (2017), Bernard (2012) and The Open 
Group Architecture Framework (TOGAF) (2011). 

 
EA artifacts 

Selected authors 

Kotusev Bernard   TOGAF 
Analytic Reports x   

Balanced Scorecard  x  

Business Capability Models x  x 

Concept of Operations Diagrams  x x 
Concept of Operations Scenario  x x 

Context diagrams x  x 

Driver/Goal/Objective Diagram   x 
Roadmaps x  x 

Principles x  x 

Stakeholder Map Matrix   x 

Strategic plan  x  
SWOT Analysis  x  

Target States x   

Value Chains x  x 
Table 2. EA artifacts related to strategic planning, adapted from Kotusev (2017), Bernard (2012) & TOGAF 
(2011) 

 
Kotusev (2017) defines six general types of EA artifacts used in real EA practices. The associated EA 
artifacts around strategic planning can be seen in table 2. The rest of the EA practices types are not 
taken into account given the scope of my research question. In addition, Bernard (2012) aligned his 
EA artifacts to eight different domains2. For this research, only the EA artifacts of the domain 
"Strategic goals and initiatives" are included. For the comparison, I included the EA artifacts from 
TOGAF (2011) since they provide an extensive list of EA artifacts. Although TOGAF might not be 
validated empirically (Kotusev, 2019), I find it useful to involve this framework, because it is one of 
the most well-known and applied architecture frameworks. TOGAF is also mentioned in several 
involved articles. Most of the chosen EA artifacts are used around the development of the strategic 
business architecture. Noteworthy, although table 2 will be used as a literary instrument to see 
whether patterns and relations (pattern matching) are present in the professional practice, it is still 

 
2  Strategic goals and initiatives, business products and services, data and information, systems and 

applications, networks and infrastructure, security, standards and workforce. 
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unclear whether the EA artifacts distinguished by practitioners are different from EA artifacts 
distinguished in the literature. 
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3. Which EA artifacts are expected in the strategic planning activities for digital 

transformation? 

Given the outcomes of the previous sub-questions and the research objective, I expect to find the 
following 14 EA artifacts in table 3 per strategic planning activity in the strategy formulation phase.  

  
Expected EA artifacts 

Selected authors 

Strategic planning activity 
(strategy formulation phase) 

Kotusev Bernard TOGAF 

Forming vision/mission Principles x  x 
 Business Capability 

Models 
x  x 

 Roadmaps x  x 
 Strategic plan  x  
External assessment Analytic Reports x   
 Stakeholder Map Matrix   x 
Internal assessment SWOT Analysis  x  

 Balanced Scorecard  x  
Alternative strategy comparison Concept of Operations 

Diagrams 
 x x 

 Concept of Operations 
Scenario 

 x x 

 Context diagrams x  x 

 Driver/Goal/Objective 
Diagram 

  x 

Making strategic choices Target States x   
 Value Chains x  x 

Table 3. Expected EA artifacts per strategic planning activity in a digital transformation 

2.4 Objective of the follow-up research 
 
The theoretical framework around the EA artifacts shows an uncertainty of how they exactly 
correlate. The comparison between useful and empirically investigated EA artifacts is limited. 
Therefore, it is still valuable to investigate empirically if the EA artifacts in table 1 really facilitate 
strategic planning (table 2) for digital transformations and if they match with the EA artifacts in 
professional practice.  
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3. Methodology 
 
This chapter describes how the empirical research will be conducted. The aim is to substantiate how 
data is collected and analyzed. In addition, the reliability, validity and ethical aspects are also 
discussed. In short, providing a justification for all the choices made in relation to the research 
method.  

3.1 Conceptual design: select the research method(s) 
 
For empirical research, the results of the literature review will be tested side by side with the results 
of the case study. From there the most relevant and used EA artifacts will be listed. The aim is to find 
EA artifacts that contribute to strategic planning for digital transformations. In other words, by 
means of the research method an answer is given to the research question.  
 
Given the research topic, a qualitative research was chosen instead of a quantitative research, 
because the research topic cannot be measured numerically or statistically. With a qualitative 
research, the relation between EA artifacts, strategic planning and digital transformations can be 
studied. Also, a qualitative research is an iterative process, which means that despite the results of 
the research, it is still important to challenge the completeness and consistency during the research.  
To find out how, by whom and which EA artifacts are used in the organization an explorative method 
is chosen. With an explorative research it is possible to discover and to gain in-depth insights into 
the research topic. Within this qualitative explorative research, the embedded single case study has 
been selected, because the scope of the research contains more than one sub-unit of analysis. In 
contrast to a holistic view where the organization is seen as a whole. Due to the time constraints 
that this study entails a multiple case study wasn’t possible.  

3.2 Technical design: elaboration of the method 
 
The research will be conducted at a financial institution with approximately 27,000 employees within 
the financial sector. The cooperation has 88 local offices and is managed by an overarching body. 
The research will exclusively focus on the headquarters, because strategic decisions are made at this 
level. In addition, these decisions have interfaces with EA artifacts, strategic planning and digital 
transformations.  
 
To collect relevant data, methods such as semi-structured interviews and document research were 
used. Seven stakeholders who either make decisions or stakeholders that are intermediaries for 
decision makers in strategic planning process for digital transformation initiatives were interviewed. 
Stakeholders such as Architects, Product Owners, strategic decision makers and related functions. 
The interviews are preferably conducted on location and the interviewees will be instructed a week 
in advance by means of a document with the motive and purpose of the research and interview 
questions. I deliberately chose not to use questionnaires, because usually they are particularly not 
good for exploratory research because of the large numbers of open-ended questions (Saunders, 
2016). Complementary and to apply triangulation document research is done on EA artifacts. By 
doing so, pattern matching can be performed to verify which EA artifacts are used.  
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3.3 Data analysis 
 
The starting point for data analysis is the list of the collected EA artifacts. The EA artifacts represent 
the theoretical framework and will be compared to the EA artifacts in professional practice. In 
addition, interview questions are drawn up using an interview guide before conducting the 
interviews with the stakeholders. That means that all the questions should cover the topics of the 
research. There should be a logical order in the questions to the respondent to prevent possible bias 
caused by the ordering of the questions. Moreover, the interviewees will be supplied with relevant 
and brief information about the reason/purpose of the research and the interview questions before 
the interview. The interviews will be audio-recorded where permission is given to control bias and 
produce reliable data. Furthermore, during the document research the EA artifacts will be analyzed 
on purpose, usability and applicability. To analyze the collected data, I re-code and re-categorize 
existing data (literature) to see whether patterns and relations are present in the case study 

(Saunders, 2016). According to Yin (2014) pattern matching always involves an attempt to link two 
patterns where one is a theorical pattern with an observed or operational pattern. The next step is 
to encode the interview data. Noteworthy, a code is a single word or a short phrase. Summarizing, in 

accordance with Ose’s method (Ose, 2016) the process coding consists of the next 10 steps: 
 

1. Collect the data    6.   Prepare the coded interviews for sorting 

2. Transcribe the audio files   7.   Sort the data 

3. Transfer the text from Word to Excel 8.   Transfer quotes/references from Excel to Word 

4. Prepare the Excel document for coding 9.   Sort the text into a logical structure based on coding 

5. Code in Excel                   10. Analyze the data 

Overall, I investigated to see how the created codes might fit together for further analysis. 

3.4 Reflection w.r.t. validity, reliability and ethical aspects 
 
As previously indicated, the importance of completeness and consistency during the research is a 
challenge. Reliability and validity are central to judgements about the quality of research. Reliability 
refers to replication and consistency and is key, however it is not sufficient by itself to ensure good 
quality research. The quality of research is also in need of validity which refers to the 
appropriateness of the measured used, accuracy of the analysis of the results and generalizability of 
the findings. There are two types of validity: 

- Internal validity: when the research demonstrates a causal relation between two variables  

- External validity: when the research findings can be generalized to other relevant settings or 

groups 

Ensuring reliability in qualitative research is not easy, because of the data quality issues with semi-
structured interviews. This had to do with the lack of standardization in semi-structured interviews 
which can also lead to issues of bias. Since semi-structured interviews reflect reality at the time they 
were collected and, in a situation, which may be subject to change, they are not necessarily intended 
to be repeatable. To this point, external validity remains a weak point in this study, because the 
same research can be applied to only a few organizations. They reflect assumption behind this type 
of research, because of the explored circumstances which are complex and dynamic. Nevertheless, it 
is important to ensure of how data was obtained and analyzed to show that the findings are 
dependable.  
 
When it comes to validity, semi-structured interviews can achieve a high level of internal validity 
using clarifying questions and by exploring responses from a variety of angles. To achieve this, a 
minimum of seven interviews will be conducted on different departments and layers of the 
organization. Through a validation technique which help to establish the quality of the research is 
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triangulation. This process involves using more than one source of data to confirm the validity, 
credibility and reliability of the research data/analysis (Saunders, 2016). With triangulation the 
results of the interviews can be compared with the findings of the document research (pattern 
matching).  Pattern matching in exploratory studies facilitates internal validity by offering an 
explanation of the found EA artifacts.  
 
Finally, the ethical principles during the research are essential. The quality of this research depends 
in part on the integrity, objectivity and promoting accuracy of the researcher. Not to forget, the 
voluntary nature of participation (interviewees) and responsibility in the analysis of data and 
reporting of findings (compliance) (Saunders, 2016). In order to guarantee the confidentiality of the 
data made available by the individual participants, their names and company name are not included 
in the research. 
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4. Results 

As previously indicated, the aim of this qualitative research is to find EA artifacts that contribute to 
strategic planning for digital transformations. By performing pattern matching the used EA artifacts 
can be verified with the EA artifacts that were found in the literature. To achieve this, seven 
stakeholders who either make decisions in the strategic planning process or contribute to this case 
which has led to digital transformation, were interviewed. The obtained results reflect the 
perspective of the Product Owners, Business Architect, Solution Architect, IT lead, Area Lead and the 
Manager Portfolio management. Before listing the obtained results, an introduction to the case, its 
goal, background and scope is given.  

4.1  Case ‘Immediate proposal’ 

This financial institution provides, among other things, mortgages. To make an offer to a customer a 
mortgage proposal is made. Currently, the production of a mortgage proposal is costly and time 
consuming. It takes four working days to get a mortgage proposal to the customer/intermediary. In 
addition, an appointment is often made with the customer to present and go through the proposal. 
Finally, the manual steps can lead to errors. 

By introducing the application ‘Force’ different systems are now connected to offer an ‘immediate 
proposal’ during the advice meeting. By doing so, the customer experience improves due the 
immediate certainty about the potential mortgage agreement. This project will realize that for 
customers who buy their first home (starters). Other segments will be included later. Another goal is 
to reduce costs by automating manual steps and by reducing the number of required customer 
meetings. At the same time the aim is to increase the data-quality. Moreover, improving the sales 
conversion rate by allowing the customer to commit to the proposal already during the advice 
meeting. 

4.2 Results by theme 
 
Digitization 
According to all stakeholders digitization is key and has a high priority within the company. In this 
study, the Manager Portfolio highlights that digitization is part of every strategy. According to the 
Area Lead the main objective in the area is to shorten the lead time of the customer service. 
Reducing the lead time also confirms one of the reasons why the case ‘immediate proposal’ was 
created according to the Product Owners. To give substance to that, the Area Lead emphasized as 
follows: ‘’digitization is very important’’. Basically, the goal is to automate as many as possible 
standard services and products completely by using straight through processing (STP) and less 
human action. STP is an automated process with no manual intervention. However, not everything is 
possible, and it is essential to make a trade-off around ‘return on investment’ according to the Area 
Lead. One of the Product Owners adds that not only the services and products are digitized but 
especially the processes. The Business Architect pointed out: ‘’the case ‘immediate proposal’ is an 
example of a straight through process’’. One of the underlying factors to implement this project has 
to do with changing customer expectations and cost reduction but improving data quality also plays 
a role according to the Business Architecture. In addition, apart from the fact that data quality is 
important, it saves the customer an enormous amount of work by using STP according to one of the 
Product Owners. Also, the Product Owners indicate that the organization is increasingly moving 
towards a Leaner process that requires less manual intervention, limited costs and allows to remain 
competitive in the market.   
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Strategic planning process  
Within this case the obtained results indicate that there is no data analysis behind the development 
of strategic goals. The Manager Portfolio clarified as follows: ‘’it is a matter of sense, experience and 
logic taking into account trends and market development’’. Subsequently, the company employs its 
own developed method for furthering the strategic planning process. The next steps are currently 
the company’s method; first, the managing board starts with developing frameworks per Area based 
on experience and external advice from a strategic consultancy firm. It could be that this firm 
performs analysis but given the scope and the time constrains these stakeholders could not be 
involved within this research. After setting the frameworks the Area Leads, the Manager Portfolio, 
the Head of Marketing, Sales, IT and Architecture together come up with strategic goals for the Tribe 
which are translated into a charter. This charter contains the purpose, the essential intent/focus, 
specific responsibilities and KPI’s of the Tribe. The translation process (development of strategic 
goals) must be in line with the frameworks of the managing board according to the Manager 
Portfolio. In addition, the strategic goals are set for the next 3 to 5 years but are reviewed every year 
in combination with the budgetary cycle adds the IT Lead. Finally, if a change occurs, minor 
adjustments are made to the strategy according to the Area Lead. 

 
According to all stakeholders strategic choices always come from the business side, because 
business determines which path is taken and ‘what’ the company wants. In this case the business 
side consists the Area Leads and the Head of Marketing and Sales. Nevertheless, when it comes to 
‘how’ to fulfill the strategic goals, IT and architecture are involved to decide jointly. This means that 
IT and architecture are not or hardly involved in drawing up the frameworks with the managing 
board. In the process of managing and figuring out how to achieve strategic purposes, a number of 
EA artifacts are exposed. Further obtained results about these EA artifacts are discussed in section 
‘EA artifacts. 
 
Finally, at the time when all stakeholders were questioned whether the enterprise architecture has 
interfaces with the development of strategic goals a striking inconsistency was noted. In fact, there 
were different views. The Area Lead indicated as follows: ‘’in the strategic planning phase the 
architecture is not included or considered whether the architecture fits in the strategic choices. That 
is a step that comes next’’.  However, the Area Lead shows that the architecture has its key 
performance indicator (KPI) which suggests that the architecture is attached to strategic planning. 
This KPI, namely ‘cloud & decommissioning the legacy systems’, is rather a milestone than a KPI 
according to the Manager Portfolio. In addition, according to the Architects there are no KPI’s for the 
architecture and it becomes a topic for discussion when the target architecture per project is set up. 
Further obtained results about the target architecture are discussed in the next section 
‘Consequences on EA and IT’. 
 
Consequences on Enterprise Architecture and IT 
The architects within this case depicted the current architecture models of the company which are 
developed according to the Tapscott standard. Tapscott is one of the architecture frameworks and 
distinguishes five different and complementing viewpoints, namely business, process, information, 
application and technology. The viewpoints form a so called ‘target architecture’3 and is supposed to 
structure business and IT in an effective and cost-efficient way. These five viewpoints are integrated 
in every ‘project start architecture’ including with this case ‘immediate proposal’. All the 
consequences on the architecture from these viewpoints are summed up and depicted in a project 
start architecture. When it comes to terms of architectural process it is derived from TOGAF 
according to the Business Architect. It starts with the requirements and then appointing what 
business functions are there in the business operations. Those business functions are translated to 

 
3 After presenting a target situation and a migration path how to get there, a target architecture supports design 

of business processes and the application landscape, and support both the controlled execution of those 

processes and the controlled change of those processes and systems.  
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application components. The Solution Architect explained as follows: ‘’during this translation process 
the architects challenge the business with their critical point of view the strategic choices’’. This 
makes it clear that the business plans are not immediately implemented by the architects. Thus, 
from the architecture side there are also some demands.  
 
In addition, the architects look back every quarter on what has been implemented in the past 
quarter, but also a look ahead to what is planned in the coming quarter. One of the strategic plans, 
as indicated in the previous section, is the migration of the cloud and decommissioning of the legacy 
systems. Planning the migration of the cloud and decommissioning of the legacy systems is a process 
of several years according to the stakeholders. For this migration, there is also a migration strategy 
based on a target architecture according to the Business Architect. However, when it comes to small 
changes in the business that need to be developed as soon as possible, the Business Architect said: 
‘’developing and/or adjusting the architecture happens then in a ‘quick and dirty’ way’’. 
Nevertheless, there is an agreement afterwards with the business department when the next steps 
towards target architecture are made, because if you only have ‘quick and dirty’ solutions it might be 
efficient temporarily, but for the long term it might create an inconsistent IT/application landscape 
according to the Business Architecture.  
 
EA artifacts 
Most selected EA artifacts were found within this organization. However, the stakeholders confirm 
that the collected tools/documents, which are 10 out of 14 EA artifacts, are used for implementing 
the strategic plans and not for the development of the strategic goals. Moreover, the Product 
Owners indicate that, based on the type of project, which tools are chosen, and which stakeholders 
are involved. This can vary per project. According to the business stakeholders business initiates 
strategic plans without using specific artifacts and then together with IT and Architecture it is 
discussed how the strategic choices will be implemented. The Manager Portfolio said: ‘’developing 
strategic plans is a more vision driven process based on the experience of the managing board then 
an analytical process’’. Apart from the collected EA artifacts, some stakeholders mentioned 
additional the following EA artifacts/tools which they use: QBR tool (Quarterly Business Review of 
the architecture), Final Architecture Evaluation, charters, Data Management reports, queries of the 
CRM system, project start architecture, Archimate 2, Enterprise Technology Standards, Aris (process 
modeling), plan boards, dashboards (business intelligence), Jira (backlogs). 
 
Finally, to involve briefly the strategy implementation phase given the fact it falls outside the scope 
of this study, according to the Architects some EA artifacts which were used during strategy 
implementation phase function as a guide to check if they are in line with what they then came up 
with or if there are deviations. The Business Architect indicated: ‘’And if we deviated in places, we 
wonder if that deviation should be corrected or is it actually an improvement of the architecture? 
Whatever the outcome may be, we process this in the ‘Final Architecture Evaluation’’.  
 
Collaboration Business, IT and Architecture  
Within this case study there is a clear and harmonious collaboration between business, IT and 
architecture according to the IT Lead and Area Lead. All stakeholders confirm that a new way of 
working has been incorporated according to the Agile principles (simplified skills). In fact, in every 
layer (tribe, area, squad) on tactical level this triangular collaboration can be found and is called a 
‘leadership team’ explains the Area Lead and Business Architect. In consultation they decide each 
from his specialization together what the possibilities and requirements are per project. According 
to the IT Lead it has to do with the ongoing digitization, the fact that the organization is nowadays all 
IT and the importance of creating/realizing business goals. The IT Lead emphasized: ‘’without IT the 
company cannot exist’’. In this study the business department embraces this fact and shows 
ownership. Finally, the Architects contribute by being a full sparring partner.  
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5. Discussion, conclusions and recommendations 
 
This chapter contains a discussion of the outcomes and a reflection of the methodology whereby 
strengths and weaknesses are identified. Moreover, the recommendations for practice and for 
further research are discussed. 

5.1  Conclusions by theme 

Prior work provides an empirical view of the selected EA artifacts and how they are linked to 

strategic activities. In this study I explored EA artifacts for digital transformations’ strategic planning 

process using a single case study. Some studies have tried to empirically investigate EA artifacts in 

professional practice. However, the theoretical framework shows an uncertainty of how they exactly 

correlate with strategic activities. The obtained results reflect not only the collected EA artifacts 

within this case, but also closely related topics such as digitization, strategic planning process, 

consequences on the enterprise architecture and the collaboration with Business, IT and 

Architecture.  

Digitization 

When it comes to digitization in this study all stakeholders highlighted the importance of digitization, 
because of the fact that this organization operate in an ever-changing environment. It is key and has 
a high priority within this company. This study confirms the results of Ahlemann et. al. (2012) which 
indicates due to changes in the business environment organizations are forced to continuously 
reposition themselves in the market. Due to trends, market developments and customer 
expectations digitization is integrated in every strategic plan and therefore an inevitable outcome. 
The purpose is to automate as many as possible standard services and products. These findings 
extend those of Blomqvist (2015), confirming that companies that operate in dynamic marketplace 
with variable customer demands need to adapt to the dynamic and changing environment to stay 
ahead of the competition.  

 
Strategic planning process  
Some studies show the increasing importance of IT within enterprises and how EA is more attached 
to strategic planning which create pressure to make correct strategic decisions that take into 
account both business and IT needs (Blomqvist, 2015). However, most strategic goals in this 
organization were focused on business and are initiated from the business. Most notably, the 
development of strategic goals in the strategic planning process is based on experience, sense and 
logic of the managing board (and Tribe). In fact, within this case the obtained results indicate that 
there is no data analysis or certain EA artifacts when it comes to the development of strategic goals. 
The strategy formulation phase is seen as a vision driven process. Nevertheless, the EA contribution 
to the strategic goals mostly concerned implementation whereby the Architects act as full sparring 
partners in the leadership team. These findings confirm those of Ahlemann et al. (2012) which 
indicate that EA would be embedded in existing strategy processes to realize EA initiatives.  
 
Consequences on Enterprise Architecture and IT 
Former studies indicate new requirements towards IT and the enterprise architecture management 
due to digital transformation, shorter innovation cycles and changing customer demand (Drews et 
al., 2017). One of these requirements towards IT and the architecture can be found in the 
architecture models of this company. In this case a project start architecture is used as a project aid 
to facilitate transformation taking the five viewpoints of Tapscott into account. The consequences on 
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business, IT and architecture are discussed in this EA artifact. Furthermore, some studies distinguish 
a traditional and fast IT enterprise architecture management (Drews et al., 2017). Moreover, 
according to Sebastian (2017) this distinction is likely linked to two technology assets, namely an 
‘operational backbone’ (traditional IT) and ‘digital services platform’ (fast IT). I examined the relation 
between these assets and the obtained results show a similar construction. When it comes to 
planning the migration of the cloud and decommissioning of the legacy systems it matches to the 
traditional enterprise architecture management and operational backbone as the literature 
prescribes. This is a process of several years. However, when it comes to small changes it matches to 
the fast IT enterprise architecture management which is linked to digital services platform. Which 
asset is chosen depends mainly on the size of the change.   
 
EA artifacts 
The EA artifacts used for strategic planning that this study synthesized in the literature review, were 
investigated to see whether they match in professional practice and whether they are connected 
with strategic activities. The Product Owners in this study confirm based on the type of project, 
which EA artifacts/tools are chosen, and which stakeholders are involved. Thus, this can vary per 
project. These findings strengthen those of Berg et al. (2019), confirming that there is no set of 
standardized artifacts within the enterprise architecture despite efforts of various researchers such 
as the Open Group (2018) and Kotusev (2018). Table 4 shows that most selected EA artifacts were 
found within this organization. However, the collected EA artifacts are particularly used during the 
strategy implementation phase and not for the development of the strategic goals in contrast to the 
theoretically EA artifacts provided by the selected authors as you can see in table 4. Furthermore, 
the findings of this study identify that EA is mostly considered as a tool for translating the strategic 
plans into specific actions using certain EA artifacts. This extends the findings of Blomqvist (2015) of 
the fact that EA would not facilitate during the strategy formulation phase, but only function as a 
tool for implementing the strategy by aligning organizations IT structures with the chosen strategy. 
This would explain why the EA artifacts which were found within this case are focused on the 
implementation of strategic choices. Furthermore, these findings strengthen those of Blomqvist 
(2015), confirming that EA can thus provide significant value in the strategy implementation of the 
strategic planning process than in the strategy formulation phase. This is in all probability one of the 
reasons why the EA artifacts are not used in the strategy formulation phase, but rather in the stages 
after. 

  
Expected EA artifacts 

Selected authors  

Strategic planning 
activity (strategy 
formulation phase) 

Kotusev Bernard TOGAF Case 
study 

Forming vision/mission Principles x  x X 

 Business Capability 
Models 

x  x X 

 Roadmaps x  x X 

 Strategic plan  x   

External assessment Analytic Reports x   X 

 Stakeholder Map Matrix   x X 

Internal assessment SWOT Analysis  x  X 

 Balanced Scorecard  x   

Alternative strategy 
comparison 

Concept of Operations 
Diagrams 

 x x X 

 Concept of Operations 
Scenario 

 x x  

 Context diagrams x  x X 

 Driver/Goal/Objective 
Diagram 

  x X 



 
 

24 

Making strategic choices Target States x   x 

 Value Chains x  x  

Table 4. The collected EA artifacts 
 

Collaboration Business, IT and Architecture 
Some studies indicate a communication gap between the business side and the IT department 
(Kotusev, 2019). On the contrary, in this case study there is a clear and harmonious collaboration 
between Business, IT and Architecture whereby decisions in consultation are made according to the 
IT Lead and Area Lead. This collaboration extends the findings of Kotusev (2019), confirming that a 
critical understanding is needed regarding EA practices as this is never the work of architects alone, 
as most processes involve decisive actors. Furthermore, the leadership teams sometimes face 
challenges due to the ongoing digitization of Business and the changing customer expectations and 
therefore need to act on it. The Architects indicate that they have to come up with ‘quick and dirty’ 
solutions which need to be set up quickly in consultation with IT and Business. These results identify 
those of the findings of Drew et. al. (2017), confirming a fast IT taking into account EA functions 
which focuses on the enterprise by enabling digital business innovation in close collaboration with 
the business side to fulfill rapidly changing customer needs.  

5.2 Discussion - reflection 
 

Any project has its strengths and weakness. In this section I would also like to reflect on some 
limitations that are worth noting.  

 
Strengths 
With this embedded single case study, I was able to zoom in its natural environment to examine the 
unclear relation between the topics. Moreover, I was able to carry out the research remotely 
without prior knowledge and/or unbiased view, because I did not contribute to the development 
and/or implementation of the case due to my role in the company. In fact, this was the first time I 
had spoken involved stakeholders from headquarters. Furthermore, as I had conducted more 
interviews, the more funneling the data collection became. Finally, one of the benefits in this case is 
the case organization itself, because of the advanced stage around the topics of this research.  
 
Weakness 
One of the weaknesses is the fact that I could not involve certain stakeholders in this research given 
the limited time and scope of the research. I would have liked to include the external strategic 
consultancy firm in the research, because they are an important factor in determining the strategic 
goals. Possibly contradictory, but I have not been able to observe the strategic planning process in 
practice due to my role in the company and I was completely dependent on the results of the desk 
research and interviews. Furthermore, it is still unclear what the impact of this case is, because it 
was recently carried out and therefore its effectiveness including the EA artifacts could not yet be 
measured. Finally, despite sending the interview questions to the stakeholders before conducting 
the interviews, the lack of standardization in semi-structured interviews led to non-uniform data per 
stakeholder which made the analysis of the collected data unbalanced.  
 
Quality of outcomes 
Generally, I believe that this single case study extends some of the findings of some researchers. 
However, in my opinion it is difficult to generalize the results of this research, because the 
company’s approach around the strategic planning process in relation with the EA artifacts does not 
mean that it provides the same performance for a similar company. In addition, the harmonious 
collaboration between Business, IT and Architecture within this company should not be taken for 
granted although this was not the focus of the research. I believe this is a powerful way to achieve 
strategic goals together. 
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Furthermore, the outcomes are satisfying in that sense that most EA artifacts have been found in 
this case. Nevertheless, there is a gap between the purpose of the EA artifacts in theory and the 
informative content of the EA artifacts in practice. In section 2.3 the expected EA artifacts in the 
strategy formulation phase were summed up but instead were found in the strategy implementation 
phase. Despite that outcome, it confirmed also the empirical findings of various researchers around 
the fact that EA rather function as a tool to convert strategic plans into concrete actions.  

5.3  Recommendations for practice  
 
In this financial institution architecture is seen as a department that contributes to the 
implementation of strategic plans. Although they are an equal partner as Business and IT, which has 
become clear as leadership teams have been developed, it is vague how and if the architecture is 
measured. I would therefore recommend key performance indicators (KPI) for the architecture. 
Questions that come with that; how do you measure architecture, when is the architecture ‘good’ 
enough and what should be measured exactly? In addition, in this way you integrate architecture 
more on a strategic level which reminds me of the following quote of Ahlemann et.al. (2012): ‘’EA 
enhances an organization’s ability to sense, analyze and respond more effectively. To realize EA 
initiatives, EA need to be embedded in existing strategy processes which is an ongoing process’’. 
 
In the obtained results it was clear that strategic choices always come from the business side  
which has a more external focus when it comes to determining ‘what’ the organization wants. 
Nevertheless, the business side involves IT and Architecture ‘how’ to fulfill strategic goals which has 
a more internal focus. Given this close collaboration and different focuses, it might be interesting to 
see how the alignment between them can be strengthened. Some noteworthy decision-making 
phases are clarified in the publication of Kotusev (2020) regarding the operationalization of 
alignment between Business and IT. 

5.4 Recommendations for further research  
 
The gap between the purpose of the EA artifacts in theory and the informative content of the EA 
artifacts in practice calls for further research. Therefore, I would recommend an in-depth research 
around the content of EA artifacts at similar organizations with an architecture department and that 
are also at an advanced stage when it comes to digitization. 
 
Furthermore, the literature review provides extensive lists of EA artifacts. However, the 
effectiveness of EA artifacts has not yet been measured and calls for further research. 
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Appendix 1 Interview Transcripts 
 
13-10-2020 
 
INTRO 
Uitleg over de doelen van het interview en het bespreken van het gebruik van data en 
vertrouwelijkheid. De Business Architect geeft toestemming voor het opnemen van het interview en 
gedeelde data wordt uitsluitend gebruikt voor dit onderzoek 
  
VOORSTELLEN 
Ik ben Business Architect binnen de organisatie. De business architecten staan los van de afdeling IT 
delivery om juist een stuk onafhankelijkheid te krijgen. Vanuit de Business Architect bedenken wij 
hoe het IT landschap van de toekomst eruit moet zien en hoe we migreren van het huidige IT 
landschap naar het IT landschap van de toekomst. En daar geven we sturing aan.  
  
INTERVIEWVRAGEN 
Interviewer: Ik weet natuurlijk niet hoe het werkt, maar krijgt Jij dan van bovenaf taken? Krijg jij op 
die manier te weten wat jij moet gaan doen aan de architectuur? Of uhm, ben jij aanwezig op het 
moment dat er beslissingen worden genomen op strategisch niveau van dit? Dit en dit gaan we doen 
de komende tijd. 
Laat ik even wat dingen zien. Had ik die targetarchitectuur naar jou doorgestuurd of niet? In het 
begin daarvan, daar zit een heleboel algemene slides. Daar begint het ook met wat is nou het doel 
van ‘Tribe Wonen’. ‘Wij willen een duurzaam en financieel gezond Wonen voor iedereen’. Dat is 
verder door vertaald naar de Tribe Wonen Charter. LAAT CHARTER ZIEN. Dit zijn onze 
verantwoordelijkheden, dit zijn onze KPI’s, hier gaan we ons op meten, wat zijn onze health metrics 
etc. etc. Dit is eigenlijk de basis waar voor alle ontwikkelingen binnen de Tribe. Zo’n charter is ook op 
area nivo gemaakt. Waar gaan die specifieke area’s zich mee bezig houden, wat zijn die doelen en 
KPI’s. Een conceptversie kan je dit terugvinden, in de powerpoint van ‘simplified skills’ die ik zal 
doorsturen. 
 Ieder kwartaal gaan we deels terugkijken wat we het afgelopen kwartaal hebben gedaan, maar we 
gaan ook vooruitkijken wat we het komende kwartaal gaan doen. Dus welke ontwikkelingen willen 
we binnen de tribe en area het komend kwartaal oppakken.  Als je weet wat je komend kwartaal 
gaat oppakken, dan kan je daarvoor de architectuur gaan bedenken. Zo werkt het voor de dingen die 
je per kwartaal of per half jaar kan oppakken. Zo’n heel groot stuk als zeg maar migratie van de hele 
oude legacy naar de hele nieuwe targearchitectuur. Dat is iets wat gewoon meerdere jaren gaat 
lopen. Daar wil je ook een wat breder plan voor hebben. Van wat hoort nou die strategie om van 
oud naar nieuw te gaan? Er bestaat ook een migratie strategie vanuit architectuur dan voor 
uitgewerkt die we dan ook zeg maar met de tribe leaderschipteam, maar ook met al die driehoeken 
zeg maar op area niveau doorlopen dus. Dus enerzijds krijgen wij business input over van dit gaat er 
aankomen, maar anderzijds hebben wij ook een doelarchitectuur voor ogen die we moeten 
realiseren. Dus wij geven ook weer richting de business input terug dit soort vernieuwingen moeten 
gedaan worden. Dus dit is echt een wisselwerking tussen business en IT. 
Het kan zo zijn dat de business dingen wil realiseren en dat de doelarchitectuur als je dat gaat doen. 
Dat je bijvoorbeeld een jaar werk hebt, dan kun je ook zeggen omwille van de tijd gaan we nu quick 
en Dirty iets fixen, zodat we na een maandje iets hebben. Maar dan spreken we wel af met de 
business van ja, als we dan dat gefixt hebben. Wanneer gaan we dan die stap zetten naar die 
doelarchitectuur, want als je alleen maar iedere keer quick en dirty fixt hebt, ja dan krijg je een 
spaghetti landschap. En dan is dat misschien vandaag en morgen nog wel efficiënt maar over drie 
jaar heb je een heleboel spaghetti en zie je door de bomen het bos niet meer. 
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Interviewer: weet jij in hoeverre digitaliseren op de agenda staat van het management? 
Ja, denk als je kijkt hier. Dan staat hierboven aan 90% van de klanten moet dus online een 
hypotheekadvies kunnen krijgen. En ook 80% van de klanten willen we direct zekerheid kunnen 
bieden over de hypotheekaanvraag. Dus waar in het verleden nog heel erg was van het is allemaal 
offline en klanten komen naar medewerkers op kantoor etc. Willen we naar toe dat 80% á 90% van 
de klanten gewoon volledig online geholpen kan worden. Dus het is een heel belangrijk speerpunt, 
ook omdat er een heleboel handmatig werk nu in de keten zit. 
 
Interviewer: Wanneer is dit dan? Wanneer is het opgesteld of welke prio heeft het? Binnen welk 
termijn? 
De realisatie waar het over gaat (strategische doelen in charter). Die sinds februari vorig jaar 2019 
gestart. Toen is ook deze charter opgesteld en dit is volgens mij voor ik dacht drie of vijf jaar. Dus 
online is écht 1 van de belangrijkste speerpunten. En dat is enerzijds zeg maar vanuit klantbediening. 
Die klant vraagt ook gewoon om online zijn hypotheekaanvraag te kunnen doen. Omdat de klant dit 
gewend is, omdat die klant betalen online ook kan, maar ook bij Google, Facebook etc. allemaal 
online kan, maar anderzijds is het ook gewoon kosten noodzaak. Dat zijn eigenlijk de twee redenen. 
Ja, dus die kostenreductie zie je ook in die health metrics terug. Dat je bijvoorbeeld zoveel miljoen 
per jaar winst wil maken.  
We zijn in februari 2019 daarmee begonnen (charter uitgebracht). Dit is zeg maar Tribe Wonen 
breed, dit zie je ook terug in de presentatie die ik ook doorstuurde. Dit is één van de projecten om 
dit te bewerkstelligen. 
 
Interviewer: En is dat dan iets wat dan vijf jaar doorloopt? Of wordt dit elk jaar bekeken? 
Ik geloof wel dat we hierop herijken. Ik ga ervan uit dat dit ieder jaar wordt geijkt. Ik verwacht niet 
dat daar dan totale andere dingen naar voren komen, want dit zijn heel algemene dingen die nu nog 
steeds heel opportuun zijn. Hier zie je trouwens ook aantal percentage online journey dus dat wat 
gewoon één van de belangrijke kpi’s is. Voor de komende vijf jaar zijn dit inderdaad de zaken waar 
we ons op richten. Dus wat ik wilde zeggen. We kijken dus ieder kwartaal vooruit. En in QBR wordt 
dat genoemd de ‘Quarterly Business Planning’ wanneer de ‘Quarterly Business Review’. Dan kijk je 
wel even wat we het komende kwartaal doen en alle onderwerpen die worden opgepakt. Die staan 
ook in een een tool. Het QBR tool. En daarin kun je zegmaar per area zien. Van welke onderwerpen 
worden het komende jaar opgepakt? En die zijn ook allemaal gerelateerd aan de tribe KPI’s en area 
KPI’s. 
 
Interviewer: en dan hebben we het niet over architectuur board ofzo? 
Nee, dit zijn echt de business onderwerpen die zegmaar worden opgepakt en vervolgens ga je een 
onderwerp verder uitwerken qua architectuur. En die ga je dan in bijvoorbeeld een architectuur 
board goedkeuren. Ik kan vragen bijvoorbeeld dat je toegang kan krijgen tot een QBR. Dan kun je 
zien welke onderwerpen. Dus zeg maar hoe dat tool ook gestructureerd is. Misschien ook goed om 
diegene te interviewen die dat heeft opgezet. Dan is het nog wel goed inderdaad om te doen. Maar 
dat is niet specifiek voor Wonen, maar gewoon alle tribes die gebruiken dat. Maar dat is echt de 
werking van. Hoe ga je van het doel van de tribe en de KPI’s richting de concrete werkpakketten en 
hoe ga je daarop sturen? En hoe ga je daar prioriteren? Dus dat is ook heel erg over het hele 
voortbreng proces. Ja, want ja, dat is een van de tools ter ondersteuning van, zeg maar de realisatie. 
 
Interviewer: Ja, maar ik denk ook als ik jou zo hoor, niet alleen van realisatie, maar ook gewoon van 
wat gaan we de komende tijd doen? Denk dat dat dit ook als input kan fungeren voor het 
management denk ik. Of wordt dat helemaal niet? 
Ja dus daar wordt inderdaad ook met zeg maar dan een tribe leadershipteam en die ara 
leadershipteam dus die driehoeken. Die gebruiken de QBR tool ook om te kijken van welke 
onderwerpen lopen daar allemaal? Waar zijn op het gebied van de planning en waar we dus iets 
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mee moeten. En waar zijn goede lopende zaken? Wel daar hoef je dan geen aandacht aan te 
besteden. Dus dat QBR tool wordt ook in dat proces gebruikt. 
 
Interviewer: want eigenlijk als ik heel even terug naar de vragen en ook gezien de tijd moet een 
beetje opschieten. Dan die laatste strategische beslissingen ten aanzien van digitale transformatie. 
De tweede vraag heb je eigenlijk ook een antwoord op. Je liet me net die sheet zien. Daar staan een 
aantal beslissingen opgesomd.  Wat zei je nou 90% van de hypotheekaanvragen moet er dan al 
online?  
Had ik jou die presentatie ook doorgestuurd of alleen die links naar de video? 
Interviewer: nee, ik had alleen de links ontvangen van Sander van Sander. 
Dan ga ik wel even die presentatie doorsturen. Dan heb je slides ook. 
 
Interviewer: de derde vraag wat kan je me meer vertellen over de strategische beslissingen?  
Het begint volgens mij de strategische doelen die staan in die presentatie. Of die staan in die 
purpose en tribe charter. Dat is dus op tribe niveau en ook op area niveau. En dat is de richting waar 
we naartoe gaan met z'n allen. Die beslissingen zijn dus op Tribe niveau ook genomen. Dan zeg maar 
met de groepsdirectie, dus dat is echt op MT en retail niveau. Bij Marielle zijn die beslissingen 
genomen, worden die dingen besproken, want daar zit Huib De Mulder als tribe lead, die zit in het 
MT lead met Marielle. 
 
Interviewer: als ik teruggaan naar de vraag met welk beoogd doel zijn deze beslissingen genomen? 
Ja, ik krijg het idee dat ik dat uit de sheet kan halen. Hoe zijn de beslissingen genomen?  
Ik denk dat er allerlei onderzoeken geweest zijn in enerzijds om zeg maar naar buiten in de markt te 
kijken wat de klant van ons verwacht, maar anderzijds ook interne analyses, wat wij van onszelf 
verwachten en wat wij beter kunnen doen en dat dat gecombineerd is om tot dit resultaat te komen. 
 
Interviewer: wanneer is deze beslissing genomen? 
Vorig jaar februari 2019 zijn we met simplified skills met de reorganisatie aan de slag gegaan, dus dit 
was daar in opmaat daarnaartoe. Het is even wat nu door mekaar speelt is wat ik nu die purpose en 
zo die ik liet zien. Die zijn zeg maar voor heel tribe wonen. De langjarige dingen wat we willen gaan 
realiseren. De komende drie tot vijf jaar. En die purpose die ik toegestuurd is één van de vele 
projectjes die worden uitgevoerd op weg naar dat doel. Ja, wel voor dit is het denk ik wel. Kan het 
geen kwaad om wat verder vooruit te kijken? Hiervoor moeten we even kijken of we dan wat 
concreter op die case kunnen doen of dat we het wat algemener houden. 
 
Interviewer: want in principe sluit de case ‘immediate proposal’ perfect aan op die van de 
organisatie. Eén van de doelen. Want je wil natuurlijk dat de doorlooptijd korter is en dat het sneller 
wordt afgehandeld voor zowel voor de klant als voor de medewerker. Wie waren betrokken bij het 
nemen van de beslissing?  
Ik vermoed dat dat op MT en retail niveau genomen is, daar zitten al die tribe leads en 
risicomanagement, groepsdirectie.  
 
Interviewer: kun je beschrijven hoe deze beslissingen invloed hebben op de enterprise architectuur 
van de organisatie? 
 
Ze geven kaders mee aan de oplossing. Dit is waar de business naartoe wil en in de loop van de tijd 
en die geven input mee van dit moet de architectuur dus ondersteunen. Dus als je ziet van dit moet 
online, dus je moet bedrijfsarchitectuur hebben die online ondersteunt, maar je ziet er ook van 80% 
90% online. Ze moeten ook nog een offline kanaal hebben. En zo kan je als je online en offline hebt. 
Dan moet je ook kunnen switchen tussen kanalen. Dus in de kanalen zelf mag je dan bijvoorbeeld al 
geen data bewaren, want dan kun je hem niet in het andere kanaal ook gebruiken. Dat is de provisie 
van architecten om die business visie die de strategische richting te vertalen naar zeg maar een 
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architectuur die dat ondersteunt. QBR is bedoeld om vervolgens in stappen die architectuur 
realiseren om je architectuur te maken. Wanneer duidelijk is waar de business naar toe wil, gaan we 
brainstormen met allerlei subject experts die veel weten van de materie om vervolgens dat uit te 
werken. Dus het kan de business zijn met product owners. Dat kunnen procesmanagers zijn die veel 
over het proces weten. Alle business analisten die de vertaling kunnen maken van business wensen 
naar IT oplossingen. Solution architecten, business architecten, je moet eindelijk op een abstracter 
niveau de denken (dus geen programmeurs die op uitvoeringsnivo zitten). 
 
Interviewer: op welk model/theorie is de architectuur van de organisatie gebaseerd? 
De tapscott qua model en zeg maar meer als architectuur en werkwijze. Qua voortbrengingsproces 
of qua architectuurproces is het van TOGAF afgeleid. Je begint met zeg maar de requirements. En 
dan welke bedrijfsfuncties heb je in die bedrijfsvoering? Die bedrijfsfuncties ga je schrijven naar 
applicatie componenten? We zijn niet heel strikt in de TOGAF leer dat we precies al die fases 
vormen? We hebben daar gewoon de beste dingen uit gepakt. 
 
Interviewer: TOGAF schrijft ook bepaalde tools voor die je best kan gebruiken. Is dat ook iets waar 
de organisatie zich aan houdt?  
Ja, we hebben wel qua architectuur tools. Hebben we gezegd dat de architectuurmodellen in Aris 
worden gemodelleerd (toepassing die alle processen in kaart brengt). Bijvoorbeeld in de 
domeinarchitectuur die hebben we naar Aris gemodelleerd op basis van zeg maar een subset van 
Archimate. Archimate is eigenlijk een soort notatiewijze. Dus die schrijft voor als jij een architectuur 
of een model wilt maken, welke blokjes zet je daarin. Als je in die doelarchitectuur kijkt. LAAT SLIDE 
ZIEN. Dus hier heb je een contextmodel. Archimate zegt dat deze blokjes, met hier zo'n tooltje dat 
wil zeggen dit is een actor of rol in dit plaatje. En als je verder gaat kijken, want hier heb je 
bijvoorbeeld producten. Kijk een product. Die is zo gemodelleerd. Hier heb je weer die rollen. Hier 
heb je bijvoorbeeld processen. Bijvoorbeeld een proces of een end-to-end proces. Met twee pijltjes 
zie je een bedrijfsfunctie. Dit zijn de Archimedes notatiewijze. Archimate definieert de taal zeg maar 
van het modelletje dat je maakt. We gebruiken hier voor geen Visio, maar Aris om processen te 
modelleren. Aris is meer een Enterprise tool om modellen te maken. Wat denk ik wel goed is om te 
weten; een aantal van deze vragen hoef je niet aan de area lead tribe wonen te vragen. Zij zit meer 
op business uitgangspunt. Je kan aan haar meer de business achtige vragen stellen. 
 
Interviewer: welk proces gevolgd om te komen tot een strategische beslissing? 
Je kan dit beter aan area lead tribe wonen vragen, omdat zij nauwer was betrokken. Zij weet hoe dat 
precies is gegaan. Trouwens februari dit jaar zijn we tot de strategische beslissingen geweest. Ik zat 
te bedenken. Dit jaar is het geweest. Dus het is februari 2020. 
 
Interviewer: misschien dat jij dan als het gaat om strategische planning proces dat je daar wat 
minder antwoord op kan geven. Ja, kun je vertellen wat er voorafgaand aan de beslissing is gedaan 
om uiteindelijk te komen tot de beslissingen?  
Nee, ik denk dat ook voor deze vraag are lead tribe wonen beter antwoord kan geven op deze vraag.   
 
Interviewer: in hoeverre heeft de strategische beslissing invloed op de EA van de organisatie? En zo 
ja, kun je beschrijven hoe dit wordt ingericht?  
Ja, dat is geen vast gedefinieerd proces. Zie vorige antwoorden.  
 
Interviewer: kun je wat vertellen over de tijdslijn van het komen tot een beslissing? 
Mijn beeld is dat het toch maanden geduurd heeft om die tribe charter en die is area charter te 
maken. Is een iteratief proces wat we enkele maanden gelopen heeft volgens mij. Ook om input op 
te halen bij verschillende stakeholders. Ook deze vraag aan area lead tribe wonen stellen.  
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Interviewer: welke betrokkenen zijn er minimaal nodig om een beslissing tot uitvoering te brengen? 
Ik denk dat dat als je dan maar even kijkt naar het concrete project bijvoorbeeld naar ‘immediate 
proposal’ (direct een offerte-DEO) zeg maar één, dan een concrete realisatie project. PAK EEN 
PLAATJE ERBIJ. Wat je wilt hebben van DEO? Die heeft raakvlak en op deze area en op deze area. En 
misschien ook nog wel zaken buiten de area. Dus je wil beginnen wat je op business niveau hebt. 
Kijken, op dit niveau omdat je de commitment hebt dat je omdat het cross area gaat ook 
commitment wil hebben van dit is inderdaad iets wat we doen. Dus je wil in eerste instantie op 
business niveau commitment over van dit gaan we doen met deze tijdslijn na ongeveer ruwweg en 
vervolgens ga je het op area niveau. En in de squads ga je het verder concretiseren en uitwerken. 
Dat begint met het maken van een PSA (project start architecture). Die gaat ook over het totaal en 
vervolgens verdeel je het werk uit die PSA die afzonderlijke squads doen, waarin dan de product 
owners het werk kunnen prioriteren waarvan hij bepaalt of het in deze sprint of in de andere sprint 
hoort.  De business analist start met de analyse. Die stemt af met de Solution architect of met mij als 
business architect. Als duidelijk is wat er gemaakt moet worden. Dan gaat het naar maar de 
programmeurs. En dan ga die daar het technisch ontwerp van maken en dan gaan die de 
functionaliteit daadwerkelijk realiseren. Je hebt eigenlijk heel wat mensen nodig om het tot 
uitvoering te brengen. Om het totaal helemaal te bedenken van we willen een offerte binnen vijf 
minuten kunnen aangeven tot en met dat het helemaal gebouwd is. Dat is echt iets wat van dit 
niveau helemaal tot aan dit niveau gaat. En dan hebben we het over zeker honderd man. Het ligt 
even dan per project af natuurlijk. Dat ligt eraan. 
 
Interviewer: vertel eens wat over de manier waarop welke functionarissen zijn betrokken bij het 
proces?  
Ja, maar dat heeft te maken met strategisch beslissingen. Graag vraag stellen aan area lead tribe 
wonen 
 
Interviewer: Is er sprake van evaluatie na het implementeren van zo'n project of een nieuwe 
functie? 
Het project ‘immediate proposal’ is vorig jaar in oktober 2019 live gegaan bij een aantal lokale 
kantoren. Deze week wordt het opgeschaald naar alle locaties. En ik vermoed dat er wel de nodige 
evaluatie en monitoring is geweest tussen het moment van kleinschalig live gaan (pilot) en een 
grootschalig opschalen.  
 
Is de product owner de eindverantwoordelijke voor evaluatie ongeacht het project?  
Vanuit de squad wordt natuurlijk bepaalde functionaliteiten neergezet dus die zullen in eerste 
instantie moeten gaan kijken van levert die functionaliteit die we bedacht hebben, dus daar heb je 
een eerste evaluatiemoment te pakken. Wat we vanuit architectuur ook doen is kijken van we 
hebben voorafgaand aan de realisatie zo'n project start architectuur (PSA) gemaakt. Die PSA die ik 
heb doorgestuurd. We hebben nu de hele realisatie traject gehad en dan kijken we eigenlijk met 
retroperspectief naar die PSA wat we nu gemaakt hebben. Is dat in lijn met wat we toen bedacht 
hebben? Of zijn we afgeweken op plaatsen? En zo ja, is dat dan een afwijking die we eigenlijk weer 
moeten herstellen? Of is het een afwijking wat eigenlijk een verbetering is van de architectuur? En 
dat doen we in het project ‘Eind Architectuur Evaluatie’. 
 
Interviewer: en wanneer vindt zoiets plaats? 
Na afronding van zeg maar het traject. Dus ik heb hem nu voor het project DEO ingepland voor over 
een paar weken om uit te voeren. 
 
Interviewer: En dan pakken jullie de PSA erbij? 
Inderdaad, samen met de business analisten en de solution architect lopen we samen er doorheen 
kijken van wat we hier bedachten hebben is inderdaad zo gebouwd? Zo ja, dan is het goed. Zo nee, is 
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dat dan een verbetering van de architectuur? Dat kan natuurlijk altijd met vernieuwd inzicht. Of is 
het dan iets wat je eigenlijk wel weer moet herstellen? 
 
Interviewer: En als het dan iets is wat je moet gaan herstellen, moet ik dan weer een link maken met 
de QBR tool? 
Dan heb je inderdaad een signalering van we hebben iets bedacht. Dat is toch wel anders 
geïmplementeerd dan de bedoeling was? Dus daar gaan we inderdaad naar de business afdeling met 
de opmerking dat hier een afwijking is gerealiseerd. Dit moet in de toekomst worden meegenomen. 
En dan in de QBR ga je inderdaad kijken. Kan het dat komend kwartaal al doen of wordt het kwartaal 
daarna? 
 
Interviewer: in hoeverre wordt de output van hun uitgevoerde migratie of aan zo'n project wat je 
nieuwe functionaliteit wat je implementeert wordt gebruikt bij het opstellen van nieuwe 
strategische doelen. 
Bijvoorbeeld bij het project DEO die binnenkort live wordt gebracht en daar komen bijvoorbeeld de 
klanten klagen over het één of ze zeggen van dat vinden we mooi. Ik denk dat het begint, ook bij de 
Business dan nemen we dat mee in de nieuwe flow die we willen aanpassen of het finetunen 
daarvan. Dus dit wordt vanuit de Business en Process Management gedaan en die kijken wel naar 
dat soort verbeteringen. Dat zal in eerste instantie denken gericht zijn op de kortere termijn en als je 
net iets nieuws hebt neergezet. Dan is de kans klein dat je dat de week daarna weer helemaal 
overboord gooit. Dus nieuwe strategische doelen zullen zijn. Maar die verbeteringen van zo'n kort 
traject, die weet ik niet. Ik neem dan in eerste instantie meer op operationeel tactisch niveau. LAAT 
EEN SHEET ZIEN. Het idee is de systemen. Hoe verder naar de voorkant? Dat zijn systemen waarmee 
je de klant interactie hebt. En daar zit een heleboel innovatie in. Daar zit veel meer, zeg maar. 
Vandaag doen we dit. Willen we dit proberen, morgen willen we het zus proberen ogen. En hoe 
verder je naar de achterkant gaat, hoe meer eigenlijk commodity het wordt. Kijk, een backoffice 
administratie voor leningen heeft iedere organisatie nodig. Maar ja, ieder bedrijf heeft een ander 
bedieningsmodel voor die leningen richting de klant. Dus daarom zit er aan de voorkant veel meer 
flexibiliteit en innovatie zitten dan aan de achterkant. De grotere transformatie projecten, die zullen 
dus ook veel meer zeg maar op de midoffice of de backoffice zitten. Dat zijn vaak veel langere 
trajecten dan dat ze nodig zijn aan de frontoffice kant.  
 
Interviewer: ik ben ook wel even benieuwd of jij mij wat meer kan vertellen over de tools die op 
strategisch niveau worden gebruikt.  
Ik denk op strategisch niveau heb je zo’n charter, gewoon PowerPointpresentaties die worden 
gemaakt denk ik om op strategisch niveau afstemmen en om die presentaties vorm te geven zal je 
allerlei data analyses en zo doen om daar input voor op te halen. Dus daar zul je meer management 
informatie rapportages voor nodig hebben, maar volgens mij worden die strategische beslissingen 
denk ik bijna allemaal gemaakt op basis van PowerPointpresentaties en Excel, slides.  
 
Interviewer: worden er bijvoorbeeld roadmaps of een balanced scored card en analytische reports 
gebruikt? 
De analytische reports die vormen wel de basis voor de slides die je maakt. Gewoon met data 
analyse, trend analyses en management rapportages etc. Dus zit de data management rapportage 
binnen in Apollo of je het kent (dit is een management info omgeving waarin je de 
hypotheekaanvragen enzo ziet. Dat soort dingen, dat soort trends en dit kan je beter aan area lead 
tribe wonen vragen. Dat soort analyses worden daar volgens mij dan wel gemaakt als input voor die 
strategische besluitvorming waar de daadwerkelijke strategische besluitvorming. Er worden ook 
business case berekeningen gemaakt, een kosten en opbrengsten analyse voor een business case. 
Daar zie ik de laatste tijd wel meer, dat we ook voor de initiatieven die de business de komende 
kwartalen de komende jaren wil doen, dat voor die belangrijke initiatieven daarvan ook een 
businesscase gemaakt wordt. Daar zijn ze nu wel explicieter mee bezig. Ik heb daar wel een 
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voorbeeld template van wat ze daarvoor gaan invullen. Ik denk dat SWOT analyse ook wel gebruikt 
worden voor die strategische richting te bepalen. Bijvoorbeeld de focus op online, dan zal je een 
SWOT analyse die in het begin is gemaakt, dan zal je zien van; de bedreiging op dat moment is van 
dat we nog heel weinig online deden bijvoorbeeld. Doe nog even een check bij area lead. 
Interviewer: Kun je beschrijven wat er is opgenomen in de documentatie nou ja, daarbij hebben 
gehad? Hoe is de documentatie gebruikt? 
De PowerPoint is dan een soort conclusie van alles. Ja, zo moet je het zien.  
 
Interviewer: Aangezien het einde dit werk nu al een tijdje. Vind jij dat er bepaalde tools ontbreken? 
Of tools die je werk makkelijker kunnen maken? 
Ik heb er hiervoor geen weet van andere tools die het proces zou kunnen vergemakkelijken. 
Misschien is die er wel, maar het is lastig oordelen over iets waarvan je het bestaan niet kent. Of dat 
dan handig is in het gebruik. Als je vanuit de theorie aanbevolen tools hebt om te gebruiken in 
bijvoorbeeld dit soort trajecten, is het altijd nuttig om te horen.  
LAAT QBR TOOL ZIEN. 
 
Interviewer: de volgende vragen gaan over de EA tools, die gebruikt op strategisch niveau. 
Area lead tribe wonen kan je daar meer over vertellen.  
 
Interviewer: vind je het niet vervelend dat er zoveel losse documenten worden gebruikt?  
Nu met QBR proberen proberen ze meer structuur aan te brengen, maar dat is pas als je al weet dat 
zijn mijn KPI’s en dit zijn mijn doelstellingen en QBR ondersteunt niet het proces om daartoe te 
komen. 
 
Interviewer: Maar, want hoe lang gebruiken jullie QBR? 
Dat is pas een aantal maanden. Een kwartaal ofzo. Dus het is nog maar heel kort. 
LAAT QBR TOOL WEER ZIEN. 
Dit is met name ook om de afhankelijkheden tussen de tribes helder te krijgen om te zien welke 
ontwikkelingen dragen bij aan welke KPI's, zodat je ook op organisatie breed niveau kan zeggen van 
stel we willen versnellen op een onderwerp. Waar moeten we dan allemaal werk hebben of stel een 
onderwerp heeft de planningsconflicten met een ander onderwerp en deze KPI vinden wij het 
belangrijkste. Welke zaken hebben voorrang? 
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23-10-2020 
 
INTRO 
Uitleg over de doelen van het interview en het bespreken van het gebruik van data en 
vertrouwelijkheid. De Productowner geeft toestemming voor het opnemen van het interview en 
gedeelde data wordt uitsluitend gebruikt voor dit onderzoek 
  
INTERVIEWVRAGEN 
In hoeverre staat het digitaliseren van jullie producten/diensten op de agenda van het 
management? 
Alleen producten is voor mij niet datgene wat we digitaliseren. Vooral de processen zijn we aan het 
digitaliseren. En dat staat hier hoog op de agenda. We willen namelijk heel snel klanten zekerheid 
geven. Dat betekent dat je eigenlijk alle handmatige stappen die we op dit moment uitvoeren 
moeten proberen uitsluiten. En we maken zo veel mogelijk gebruik van digitale informatiebronnen 
die al gevalideerd zijn en die dus ook meteen in hun acceptatietoets kunnen worden opgenomen. 
Dus wij zijn echt volop bezig om te zorgen dat we naar een volledig geautomatiseerd proces kunnen 
overstappen. 
 
Als ik het zo hoor en ook met wat je ook tijdens de kennismaking hebt aangegeven, is het wel de 
bedoeling dat we in fases steeds meer steeds meer producten, steeds meer diensten, dat we dat op 
afstand voor de klant kunnen regelen of in ieder geval een snellere doorlooptijd. En dat we zoveel 
mogelijk digitaliseren en automatiseren eigenlijk. Wat is daar de reden van? Wat zit daarachter 
precies? 
Er zijn meerdere redenen, maar één van belangrijke is datakwaliteit. Dus op het moment dat we 
losse gegevens van de klant krijgen die we over moeten typen in een ander systeem waarmee we 
fouten kunnen oplopen. Dat is iets wat je als bedrijf absoluut niet wilt. Het enige wat we willen is 
namelijk een hoge kwaliteit van onze data, dus op het moment dat we dat kunnen gaan ontsluiten. 
Denk aan bijvoorbeeld een inkoop via Octo of een taxatierapport die we ophalen bij Calcasa. Dan 
weet je al dat het van een betrouwbare bron afkomt. Hij is dan gevalideerd en b je maakt geen 
fouten met het overtypen van de stukken en het voordeel daarbij, Naast dat dus buiten het feit 
ontstaat dat datakwaliteit van belang is, scheelt het de klant natuurlijk enorm veel werk. Ik denk dat 
heel veel klanten ervaren bij de aankoop van een woning. O jee, ik moet in die schoenendoos gaan 
liggen graven. Ik heb veel informatie nodig op moment dat de klant zegt ik geef jou de sleutel tot de 
toegang tot mijn digitale gegevens, zoals dat kan via Octo. Dan betekent het dat die veel minder 
moeite hoeft te doen om zijn hypotheekaanvraag te kunnen krijgen. En wij als bedrijf hebben veel 
minder moeite om die gegevens te verwerken. Dus als je gaat kijken voor ons is die datakwaliteit van 
belang en voor de klant het besparen van moeite om die informatie allemaal te vergaren. 
 
Bespaart het ook in de kosten? Is dat ook een reden? 
Ja, want in principe op het moment dat je handjes nodig hebt, praat je over mensen. En mensen 
kosten gewoon grote bedragen. Dat is een dure factor, dus we willen daar heel graag in besparen. 
Dus ja, ook die kostenbesparing weegt absoluut mee. We zullen steeds meer naar een veel lean 
proces gaan waarbij minder handjes nodig zijn en waardoor de kosten beperkt zijn en we 
concurrerend in de markt kunnen blijven. Het is natuurlijk niet de trend van de organisatie. Het is de 
trend van soortgelijke bedrijven. Met minder gegevens de klant lijkt steeds meer zekerheid kunnen 
geven. 
 
Als ik het even zo mag samenvatten dan staat het digitaliseren van in dit geval de processen en 
diensten sowieso hoog op de agenda van het management. Wat zijn die laatste strategische 
beslissingen geweest rondom het digitaliseren? 
Ik denk dat één van de laatste beslissingen is geweest; de BKR Hub en dus het aansluiten van het 
nieuwe denkproces op de BKR hub. Dat betekent dat we dus niet meer via Siebel gegevens gaan 
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ophalen en overtypen in applicatie, maar dat er dus rechtstreeks met onze applicatie naar BKR gaan 
en daar de meest recente posities van de klant kunnen ophalen, zoals dus zijn consumptieve 
kredieten zijn betaalmoraliteit et cetera. Ik denk dat dat een van de laatste beslissingen is geweest 
die ook op dit moment alweer live staat. En verder zijn wij constant eigenlijk bezig om te kijken. 
Waar kunnen we op verbeteren? Waar kunnen we nog beter aansluiten zodat we het eigenlijk voor 
de klant makkelijker maken? Voor ons is natuurlijk niet alleen mag het digitaliseren van belang in het 
kader van kostenbesparing en datakwaliteit, want ook wij als organisatie hebben enorm veel data en 
zijn verplicht om die data ook beschikbaar te stellen aan onder andere ECB, DNB en AFM. En we 
merken ook gewoon dat we vaak ook niet snel genoeg in staat zijn om de juiste data te leveren. Dus 
ook moeten wij naar een veel grotere data leak om te zorgen dat wij veel sneller in staat zijn om 
data te leveren. Nu zijn wij gebonden aan CPS leningen en zekerheden. Wij gaan de transformatie 
maken om het allemaal naar SAP te brengen. Dat is ook weer een nieuwe omgeving, maar daarmee 
zijn we in staat om ook weer veel sneller data te leveren aan de partijen die vragen. We hebben 
bijvoorbeeld op dit moment alleen SAP die door afdeling Bedrijven wordt gebruikt en waarbij de 
zekerheden volgens mij zijn gemigreerd en de leningmigratie is ook voor een groot deel afgerond. 
Een eerste stap dat particulieren aan de slag gaat. Ook daarin zit dezelfde fase, dus we beginnen 
eerst met migreren van de zekerheden naar SAP. SAP zekerheden. We gaan dus dadelijk SAP loods 
dadelijk ook vullen, maar dat zal waarschijnlijk pas in 2022/2023 zijn. 
 
Dit heeft wel betrekking tot hypotheken toch? 
Ja, hypothecaire leningen in dit geval. De zekerheden worden gemigreerd zoals de 
hypotheekinschrijving, de woning, opbouwproducten et cetera. Daarna gaan we dus ook nog alle 
leningen migreren en dat is best complex. En vooral als we praten over de oud producten. Kijk de 
annuïteit, de lineaire en aflossingsvrij hypotheek is niet zo spannend, maar als we praten over de 
opmaat leningen, de keuze Plus hypotheken, opeethypotheken, de generatiehypotheken. We 
hebben heel veel producten die heel complex qua migratie lopen. Wee zeker een uitgebreid 
assortiment en dan valt het actuele assortiment mee, maar het gaat vooral natuurlijk om een heel 
stuk historie mee. Veel klanten hebben een hypotheek die ze dertig jaar geleden hebben afgesloten 
en die lopen nu nog steeds. De spaaroptimaal bijvoorbeeld, dat is nog steeds een product wat we 
moeten blijven voeren, terwijl we dat product sinds 1995 niet meer verkopen. Maar goed, de klant 
moet wel dat product kunnen houden als hij dat wil. Het maakt het wel heel complex, makkelijkste is 
als de bedrijf slechts drie producten aflossingsvrij, lineaire en annuïteit verkoopt.  
Naast de laatste operationele beslissing. Ik denk dat het een BKR Hub is geweest. Één van de zaken is 
toen geweest van hoe kunnen we zorgen dat het zeker weten goed werkt? Daar zijn wat 
mitigerende maatregelen opgenomen. Volgens mij is de laatste controle afgelopen week gedaan 
waaruit blijkt dat eigenlijk de rechtstreekse aansluiting bij de BKR hub echt prima werkt in 
vergelijking met het handmatig ophalen. Dus daarmee staat eigenlijk en de oplossing in productie en 
mogen we het blijven gebruiken. 
 
Hoe krijg jij dan van bovenaf een opdracht van dit gaan we de komende tijd doen? 
Nou, het is heel verschillend in dit geval. Het is zo dat wij werken met een mid office pakket uit de 
markt. Ik zei het al dat is Force. Topicus verkoopt dat pakket en staat al bij meerdere partijen live. 
Dus voor soortgelijke bedrijven en bij ons. Daar zitten bijvoorbeeld ook standaard verbeteringen in. 
Standaard verbeteringen die of zij zelf initiëren of een van de andere organisatie heeft geïnvesteerd, 
of wij bijvoorbeeld. En vaak krijgen wij daaruit naar voren ook. Wat wil je daarmee? Gaan jullie mee 
in deze flow of willen jullie iets anders? Ja, weet dat waar je zoveel mogelijk gebruik van wil maken is 
het standaardpakket, want maatwerk kost geld. Maatwerk is ook heel lastig in het onderhoud. 
Daarmee snij je jezelf altijd in de vingers, dus we proberen eigenlijk zoveel mogelijk in die 
standaardpakketfunctionaliteit mee te gaan. Dus op een moment dat er verbeteringen inzitten 
wegen wij constant af. Wat doen wij daarmee? Bijna altijd moet ik wel zeggen dat we proberen te 
streven aan; wij gaan mee in die standaard werking van het pakket, dus dat is bijvoorbeeld een 
invloed. Ontwikkelingen zoals die BKR hup ja, dat is ons overkomen. Op een gegeven moment begint 
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iemand te roepen binnen de organisatie ‘’wij gaan een rechtstreekse koppeling met BKR leggen, niet 
meer via Siebel’’. Wie is 1 van de partijen die daarbij aan wil sluiten? Wij hebben heel veel last van 
de onbeschikbaarheid van Siebel. Wij hebben meerdere stappen die we moeten zetten in Siebel die 
we eigenlijk niet zouden willen zetten. En dan kondigen ze aan; zouden jullie niet die BKR Hub 
misschien willen omarmen en willen als eerste willen gaan beproeven. Maar voor ons zaten daar 
heel veel voordelen in die we nu niet ervaren. Dus dan wordt de keuze gemaakt van oke laten we 
daarin meegaan. Kost wel tijd en energie om ons eerst aan te sluiten. Het voordeel daarvan is 
natuurlijk wel dat je heel veel invloed kunt uitoefenen, omdat je de eerste gebruiker bent. We kijken 
natuurlijk ook naar de ontwikkelingen in de markt, het gedrag van klanten etc. Ja, er zijn zoveel 
impulsen die bepalen of wij met bepaalde zaken wel of niet in meegaan. Het is niet zo dat daar een 
heel vast stramien in loopt. De ene keer loopt dat doordat er een klant onderzoek is geweest, de 
andere keer door een technische ontwikkeling, dan door een ontwikkeling bij een concurrerende 
partij die iets doet, onze eigen innovatie kan het natuurlijk zijn.  
 
Het is dus niet zo van; dit gaan we de komende vijf jaren realiseren en dit is ons plan and that’s it? 
Ja, en bij ons is het een constant gevecht om te kijken wat heeft qua prio de hoogste prio? Dat kan 
hem zitten in klantwaarden, dat kan hem zitten in een ECB richtlijn, het kan hem zitten in een 
verzoek van de stakeholders. Er zitten heel veel stakeholders en ja eigenlijk is het constant kijken van 
wie wil wat? Een voorbeeld is bijvoorbeeld; wij werken op dit moment met adviesplanner. Die draait 
op een platform Silverlight. Alleen het platform is out dated. Dus na oktober 20 21 kunnen we daar 
niet meer mee werken. Dus moet er een opvolger komen, maar dat betekent dat we afscheid nemen 
van het RHD (hypotheekdossier) zoals we dat nu kennen. We krijgen een nieuw platform en dat 
moet met het mid office systeem kunnen gaan communiceren. We hebben dat DEO niet voor niets 
bedacht en daardoor is eigenlijk de planning voor het komende jaar al heel veel bepaald van hoe 
kunnen wij zorgen dat de adviseur in de spreekkamer nog steeds meteen een acceptatie akkoord 
krijgt en ook meteen een offerte voor een hypotheekaanvraag beschikbaar kan krijgen? Ja, dus wat 
we nu heb staan is eigenlijk gewoon Q1 2021, Q2 2021, vooral Q1 en Q2 redelijk duidelijk zo’n 95% 
duidelijk hebben van wat we gaan doen, maar Q3 en Q4 zijn al wat minder scherp. We weten 
ongeveer wat we gaan doen, maar het hangt ervan af welke ontwikkelingen gaan spelen? Een 
voorbeeld wat ik graag wil delen is met de aflossingsvrije hypotheek in de basisvoorwaarden. Je 
weet dat hij gekomen is. Ik denk in Q1/Q2 vorig jaar is bedacht en nodig, want het versterkt ons 
positie in de markt. Veel klanten zouden dat product heel graag willen hebben en dan worden de 
keuzes gemaakt die wel dwars door de planning van het jaar heen gaan. Dat heeft ons denk ik drie 
sprints tijd gekost om dat eventjes te faciliteren, maar Sales zegt voor mij is dit nodig, want wij 
hebben de ambitie qua marktaandeel in de markt kunnen we nu niet volledig nakomen. Dus wij 
hebben innovatie nodig om toch aan ons marktaandeel te komen. Regel het maar prima en dat 
hebben we gedaan, maar daardoor wringt eigenlijk je planning voor 2020 wel. 
Ja maar, we hebben gewoon niet te maken met een wereld die stilstaat. De wereld beweegt 
constant en daar heb je gewoon naar te handelen. Dat maakt het gewoon heel uitdagend. Ik vind het 
heel leuk, maar soms denk je wel van ja, maar iets wat we drie maanden geleden heel belangrijk 
vonden, kan door andere prioriteiten nu minder belangrijk zijn. Iets wat we drie maanden geleden 
nog niet kenden. Op het moment dat concurrenten dadelijk met een product komt waardoor wij de 
markt verliezen, dan weet ik zeker als dat gebeurt in 20/21 dat wij gaan kijken of wij iets 
vergelijkbaars kunnen doen. 
 
Hoe kom je hier dan tot zo’n beslissing? Force (DEO) is nu geïntroduceerd. Hoe zijn jullie dan tot zo'n 
beslissing gekomen? Is dat alleen met jouw team? 
Nee, want in principe hebben we de Tribe Wonen. De directie die is eindverantwoordelijke. Die is 
ook verantwoording verschuldigd aan Marielle. In de tribe hebben wij een aantal KPI’s staan, nl. 
klant snel zekerheid geven, twintig procent minimaal energiebesparende voorzieningen doen etc, Al 
die elementen die we eigenlijk vanuit Wonen hebben staan. Die zijn gedeeld, dan hebben 
daaronder. Ik denk ongeveer 10 area’s. Dus wij hebben oriëntatie en adviesaanvraag en afsluiten. 
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Service en beheer, bijzonder beheer, consumptief. We hebben daar weer teams onder hangen. Als 
je kijkt naar zo’n team, ik zit dan in het team aanvragen en afsluiten. Daar vallen weer tien 
verschillende squads onder. In die squads, heb je allemaal een stukje verantwoordelijkheid. Één van 
de squads bijvoorbeeld HTC advies, die applicatie bestaat al twintig jaar dus en een aantal dingen 
zijn moetjes, nationale hypotheekgarantie. Als er een nieuwe wetgeving voor 20/21 is bedacht, dan 
kunnen we wel zeggen daar doen we hier nix mee. Ja sorry, maar dat is gewoon wetgeving. Stel de 
overdrachtsbelasting is 2 procent en dit gaat naar nul procent en dat is gepresenteerd met 
Prinsjesdag. Daar heb je dan naar te handelen voordat het 1 januari is. Daar heb je dan geen invloed 
op. Nee, maar we hebben dus als je gaat kijken naar die tribe Wonen is groot. Daar zitten al die 
Area’s onder en weer squads onder. En het kan ook zo zijn. Dat er een probleem is in een andere 
area. Dus oriëntatie en advies heeft een probleem in de adviesplanner. Die moeten een andere 
oplossing kiezen. En wij hebben daar dus nu dadelijk last van of plezier van. Het is maar net hoe je 
het zit. Zo zit het eigenlijk constant aan elkaar koppelt. Maar dat heeft te maken gewoon met wet en 
regelgeving, het heeft met de klantwens te maken, het heeft te maken met de wensen van de ECB, 
data kwaliteit etc. Allerlei elementen die allemaal impulsen zijn voor ons om een backlog op te 
stellen en te zeggen. Dit is het werk wat we gaan doen. Nu is dit het belangrijkste, dus dan gaan we 
aan de slag, maar het kan zijn dat iets binnen korte tijd weer ingehaald wordt door de werkelijkheid. 
 
En blijft een wisselwerking? 
Altijd, ik verzin het echt niet allemaal zelf. Ik heb zojuist vanochtend een gesprek gehad met 
‘lopende zaken’. Misschien ken je dat in de app dat jij een lopende zaak binnenkrijgt van u moet iets 
doen, iets tekenen. Ja, als je gaat kijken hoe gaaf zou het zijn dat jouw hypotheekproces ook in de 
lopende zaak binnen jouw app te volgen is? Want ik vraag jou als klant; stuur alsjeblieft jouw 
stukken in, je stuurt die in en het is stil bij ons. Hoe mooi is dat als we de status kunnen aangeven? 
Want we hebben alle stukken ontvangen en verwerken het op dit moment en dat er een update 
komt wanneer alle stukken zijn gevalideerd en zijn ook goed bevonden. Of bijvoorbeeld de 
mededeling uw aanvraag is geaccepteerd of uw offerte staat klaar. Uw offerte is door u getekend en 
bij ons ontvangen en wordt verwerkt. Al die stapjes. Nu is het zo dat jij dat als adviseur aan de klant 
vertelt. Bedoeling is natuurlijk dat de klant gewoon online die reis meemaakt. Dat is wat ik nu zelf 
probeer te verzinnen. Maar ik maak dan wel gebruik van de faciliteit die beschikbaar is en dat is dan 
lopende zaken. En zo zijn er heel wat dingetjes waarvan ik eigenlijk niet kan zeggen. Hoe loopt dat 
proces altijd? Want de ene keer loopt het anders dan anders. Het verandert continu. Helemaal niet 
erg, maar het is wel een spel waarin wij zitten. 
 
Hoe is de beslissing genomen? 
Nou, de directie is verantwoordelijk voor eigenlijk ons hele Tribe Wonen. Die is ook al 
verantwoordelijk voor onze KPI's enzo. Wij dragen allemaal ons steentje bij. Bijvoorbeeld, we 
hebben een aantal dingen waar wij geen invloed op hebben en op sommige dingen wel. Dus daar 
waar ik invloed op heb, heb ik ze ook op mijn roadmap staan. Eigenlijk proberen we dus de 
elementen mee te nemen waar ik verantwoordelijk voor ben. En de ene keer krijg ik de 
bevoegdheid, neem ik de bevoegdheid om zelf keuzes te maken, maar op een moment dat ze 
complex zijn en steeds meer risicovol, dan ga ik naar boven, dus op momenten ik denk je met deze 
beslissing gaat mijn boekje te buiten of mijn bevoegdheid te buiten. Dan ga ik naar Area lead toe en 
zij zit samen met haar IT delivery manager en business architect. Zij bepalen uiteindelijk van wat zijn 
de keuzes die we maken en op het moment dat zij zelf ook de verantwoordelijkheid niet kan nemen 
om dat te doen? Dan gaat ze over naar het niveau van de directie. En dan wordt gevraagd om de 
keuze te maken. En wij hebben eigenlijk elk kwartaal, delen wij met de hele tribe van waar gaan wij 
mee aan de slag? En daar brengen wij impedimenten naar voren. Ik zeg ja, ik heb iets nodig. Mooi 
voorbeeld is het digitaal tekenen van een offerte. Wij doen dat nu eigenlijk voor een bepaald aantal 
processen, maar we zouden toch veel meer willen. Dan hebben we eigenlijk meer capaciteit nodig 
van een IT afdeling buiten de tribe Wonen en dat kan niet geleverd worden? Dus dan de directie van 
oke we willen heel graag digitale handtekening aanvechten, maar willen we doen zoals we echt 
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willen, maar we hebben hulp nodig en die hulp wordt niet geboden. Dan moet er dus escaleert 
worden naar het hoogste niveau en dan kan de directie zeggen ik ga bijvoorbeeld met DTO praten. Ik 
wil die capaciteit hebben. Het is niet zo dat je elke keer naar de directie of de Area lead moet, want 
je hebt zelf je eigen bevoegdheden. En als dit allemaal binnen de bevoegdheid loopt, dan is er niks 
aan de hand. Maar op momenten dat we daarbuiten gaan lopen, dan hebben we de stapjes van hoe 
we kunnen escaleren.  
 
Wie waren er betrokken bij het nemen van de beslissing?  
Bijvoorbeeld Force, ja die gaat al veel langer terug. In 2012 door het bedrijf de keuze gemaakt. We 
hebben nu als mid office pakket HTC O/A, dat is onze eigen ontwikkelde software. Wij willen 
eigenlijk zodanig een situatie neerzetten dat wij aanvragen kunnen afhandelen voor zowel lokale 
kantoren als over intermediair. Maar niet alleen voor onze label, maar ook bijvoorbeeld voor onze 
dochterondernemingen. Wat je dan gaat doen is kijken wat moeten we dan in de markt gaan pakken 
voor een pakket die dit allemaal kan doen? Er zit niet veel aanbod op mid office pakketten in 
Nederland hoor. Je komt er nog vaak bij Stater of bij volgens mij Qion. Die hebben allemaal eigen 
applicaties en uiteindelijk zijn wij dus bij Force terecht gekomen. Dat is van Topicus en dat staat dus 
zoals ik net al zei bij verschillende organisaties wordt het al gebruikt. Daarmee weet je gewoon en 
kunnen we gewoon eigenlijk relatief marktconform werken. Een intermediair bijvoorbeeld die heeft 
een aanraak inschieten via de taal HDN. Zij hebben een adviespakket en dat kent maar één taal HDN. 
En dat maakt dus niet uit of dat je dan naar andere soortgelijke organisaties gaat. Overal kunnen hun 
zo’n zelfde bericht indienen. Als je dat allemaal zelf moet gaan bouwen en je moet het zelf ook op 
basis van de markt standaarden die HDN aanpast constant aanpassen. Daar is zo’n pakket gewoon 
ideaal voor. De standaarden liggen er allemaal. Alle stekkers kloppen al precies. Als er een update 
komt, dan wordt dat automatisch in het pakket verwerkt zonder dat wij daar werk aan hebben. Dat 
werkt gewoon beter. In 2012 is die keuze gemaakt, 2016/2017 heroverwogen en ook eindelijk steeds 
meer afscheid genomen van maatwerk. Alles zoveel mogelijk in standaardpakket om 
kostenbesparend te zijn en om altijd bij te zijn met de actualiteit. 
 
Uiteindelijk neemt iemand van het hoger management dan de beslissing om dit dan daadwerkelijk te 
gaan invoeren? 
Ja, in principe is dat echt wel samen met are lead gebeurd en zij heeft KPI’s gekregen zoals 80% van 
onze klanten moeten meteen zekerheid krijgen over de aankoop van de woning en onze invulling is 
dus dat doen we inmiddels direct een offerte. En dat wordt dan samen met de area lead bepaalt hij 
maken. Dat wordt gepresenteerd, net zoals in QBR tool en bij ons portaal bijeenkomsten en als het 
niet voldoende duidelijk is, dan krijgen we daar natuurlijk vragen over. Wat doe je daar mee? Of heb 
je hier of daar niet aan gedacht? Dus ook iedereen luistert daarin mee en iedereen is dan op de 
hoogte van de stappen die we zetten. Maar dit is natuurlijk niet iets wat je gewoon even op een 
avondje bedenkt. De business architect heeft daar ook een grote rol in.  
 
Kan je beschrijvingen deze beslissing invloed hebben op de EA van de organisatie? 
Dit kan je beter aan de Business Architect vragen. 
 
Op welk theorie of model is de EA van het bedrijf gebaseerd?  
Dit kan je beter aan de Business Architect vragen. 
 
Welk proces is gevolgd om te komen tot een strategische beslissing? Als we bijvoorbeeld Force 
pakken?  
Er is eigenlijk geen proces hiervoor. We kijken naar wat is beschikbaar in de markt. Ik gaf net als 
voorbeeld aan; de adviesplanner is end of life. We moeten kiezen voor iets nieuws en dan krijg je de 
keuze ga je zelf iets bouwen of kan je iets van de markt afnemen? En dat wat in een markt is, daar ga 
je dan echt in gesprek met verschillende aanbieders om te kijken wat kunnen jullie bieden? Wat 



 
 

41 

voldoet dan eigenlijk aan ons norm? Voor adviesplanner zijn denk ik een halfjaar bezig geweest voor 
een aanbesteding op een juiste partij.  
 
Wie gaat dat gesprek aan met Topics bijvoorbeeld? Was jij dat geweest of is dat een groep? 
Dat is vaak vanuit een groep inderdaad. Bij Force ben ik niet betrokken geweest, want we zijn in 
2012 al met Force gaan samenwerken. Ik heb wel de herijking gedaan, dus is het nog steeds de juiste 
partij om mee te blijven samenwerken? Heel vaak dat je gaat kijken; wie zijn de betrokkenen? Heel 
vaak staat de architect dan meteen bij. Dan zit de IT mensen erbij. Dan zit er business bij. Lead Tribe 
wonen wordt geïnformeerd en mag mee keuzes maken. Afhankelijk van het issue wat je voor je 
hebt, komen er verschillende partijen bij die hun plasje erover gaan doen. Soms is het iets wat we 
ook binnen ons Tribe doen en dus alleen aanvragen en afsluiten. Maar soms raakt het ook oriëntatie 
en advies, service en beheer en je moet je er dan ook bij pakken. En dan krijg je dus een grotere 
groep. Wat de keuze lastiger maak om te nemen. 
 
Weet je of er bepaalde analyses worden gedaan eerder dat ze tot een besluit komen? 
Ja ja, vaak is dat inderdaad wel iets. Vaak proberen we vanuit verschillende invalshoeken te kijken. 
Vaak zijn scenario's waarin we werken wat valt in de scope en wat valt out de scope. We proberen 
vaak te werken met soort van business cases. Wat valt er wel of niet onder? Maar het is wel heel erg 
afhankelijk van de keuzes die we gaan maken. Dus is het een keuze op dit niveau of is het een hele 
grote keuze in dit niveau? Dan gaan we een korte analyse maken en kijken naar klantgedrag. We 
kijken inderdaad hoe vaak is voorgekomen, maar als het grote beslissingen zijn. Dan beginnen we 
met een nul scenario. Waar sta je nu? Wat zijn de mogelijkheden? Welke voordelen en nadelen 
hebben alle scenario's? En zo probeer je gezamenlijk te komen tot een keuze. Het is heel 
verschillend. Advies Engine heeft meer dan een half jaar geduurd om een keuze te maken. Waar 
gaan we mee verder? Eigenlijk is het dan per project wisselend qua samenstelling, qua inhoud en 
qua omvang. Ik heb eigenlijk weinig vergelijkbaar project wat ik zeg. Nou, daar hebben we driekwart 
jaar over gedaan en we hebben een kopie gemaakt en hebben ook dezelfde stappen kunnen doen, 
grofweg aantal dezelfde stappen. Maar het is echt elke keer wel anders moet ik wel zeggen. 
 
Ik hoor je ook zeggen dat jullie ook een roadmap gebruiken?   
Ja, nu hebben wij dus DEO voor starters. Dat hebben we nu in onze applicatie zitten. We weten in 
2023 dat HTC advies uitgaat. Hoe kom je van de starter tot met alle klanten in de nieuwe applicatie 
in twee jaar tijd? Dat is de uitdaging en eigenlijk maakt het eigenlijk niet helemaal uit we het doen, 
maar het doel is wel dat het in 2023 gerealiseerd is. Ja, als wij er dan achter komen dat we denken 
de doorstromer is makkelijker dan een oversluiter. En daarmee hebben we dit keer veel meer 
klanten daarin zitten. Dan mag dat gewoon onze beslissingen zijn. Dat is prima, maar daar gaan wij 
dus heel vaak wel even onderzoek op doen ook. Waar ligt de complexiteit? Klopt het wel wat wij 
zeggen? Hoeveel klanten zijn er die dan over kunnen naar die nieuwe omgeving? Zo zitten wij te 
redeneren en je wilt gewoon met een goed gevoel de keuze maken. We moeten realiseren in 2023, 
maar we hebben wel de ruimte om zelf keuzes te maken, maar de kaders zijn wel gezet. 
 
Met kaders bedoel je de KPI’s 
Dat heeft inderdaad te maken met de KPI’s en één van de KPI's is bijvoorbeeld de toepassing 
adviesplanner in 2023 moet eruit. De teammanagers dragen dan ook bij, want zij hebben deze 
applicatie nodig. Het is een beetje zonde om geld te investeren in een systeem, wat over twee jaar 
niet meer bestaat. Maar door wet en regelgeving kun je niet zeggen dat we niet meer investeren, 
want je gebruikt de toepassing komende 2 jaar nog wel. Het moet passend blijven conform wet- en 
regelgeving. 
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In hoeverre is de strategische beslissing invloed op de enterprise architectuur? 
In principe is het wel zo dat de Enterprise architectuur is de basis waarop de keuzes worden 
gemaakt. Het zou raar zijn als wij wel andere keuzes maken die niet in-line zijn met je enterprise 
architectuur. 
 
Maar ik neem aan dat jij dan jij en andere collega's dan in gesprek gaan met een architectuur? 
Ja dat klopt. Dat is vaak natuurlijk ook de partner. 
 
Eigenlijk heeft dan elke aanpassing of nieuwe functionaliteit sowieso gewoon invloed op de 
architect? 
Onder meer moet het passen in de keuzes die we beschreven hebben in die architectuur. Ja, als wij 
andere dingen doen en dat kan, maar dan is het heel vaak wel tijdelijk bijvoorbeeld de architect 
heeft het traject uitgeschreven. Hoe zit nou eigenlijk die klantreis eruit? Bij de afhandeling van een 
hypotheek vanaf het oriëntatie moment tot en met dat je de lening eigenlijk door verkoop van de 
woning uiteindelijk afgelost is. Hoe komen al die stappen heen nadat ze allemaal beschreven zijn? 
Daar is die enterprise architectuur van neergezet en daar moeten wij dan naar handelen op moment 
dat we zeggen maar wij gaan iets doen wat eigenlijk niet past in die markt en de architectuur. Dan 
gaan we vaak bij de architect te raden en een gat maakt al aangeven van ja, ik snap dat je dat nu 
doet, maar weet dat je dan over een half jaar wel van alles moet aanpassen, want anders past het 
niet in de architectuur. Of dat maakt uiteindelijk zelfs de keuze om de architectuur aan te passen, 
want ook de markt kan veranderen. Daar kunnen redenen zijn waarom dat aangepast moet worden. 
Het is nooit in beton gegoten, dat in ieder geval niet. We proberen wel te handelen in de afspraken 
die gemaakt zijn. 
 
Kan je wat vertellen over de tijdslijn van het komen tot een beslissing? 
Ja, dus als het kleine beslissingen zijn, dan doen we er niet lang over en kunnen dingen in een half 
uur besloten worden. Ja, maar dat gaat dan vaak over een veldje in een applicatie wat wel of niet 
goed werkt. Daar gaan wij niet constant een half jaar over doen, maar grote keuzes die nemen echt 
maanden tijd in beslag. En uiteindelijk moeten we daar dan ook veel mensen iets van vinden. Het is 
ook altijd verschillend. Op welk niveau zit het? Met wie? Hoever staat het buiten onze tribe? Dat 
maakt het dan moeilijk en wisselend. 
 
Hoeveel betrokkenen zijn er minimaal nodig een beslissing tot uitvoering te brengen? 
Ik ben minimaal nodig en ik mag alleen die keuzes maken, maar dit gaat tot een bepaald niveau. En 
dan gaan we dus steeds meer naar anderen toe. Dus op momenten dat het IT gerelateerd is, moet ik 
naar iet IT delivery manager en op het moment dat het de architectuur raakt moet ik naar de 
business architect. Het hangt er wel van af hoe zwaar is de beslissing? Maar het is wel zo dat 
eigenlijk het werk van een product owner manager bestaat uit dagelijks heel veel keuzes maken met 
dingen die we wel en niet doen. Dus ik ben eigenlijk altijd nodig, het is niet zo dat een team in 
principe dingen doet zonder dat ik daarmee akkoord ben.  
 
En ben jij dan een soort eindverantwoordelijke?  
Ja, in onze area ben ik eindverantwoordelijke. En op het moment dat onze area dus niet heeft 
geleverd wat het moest leveren. Dan komen ze bij mij. Ik ben degene die dan aansprakelijk is. Ik ben 
verantwoordelijk totdat de gelden zijn geboekt naar de notaris. 
 
Op welke manier zijn welke functionarissen betrokken bij het proces? 
Er is een wisselwerking tussen de areas, tribes en squads. Afhankelijk van de keuzes en impact van 
het project ga je steeds hoger in de boom om medestanders te krijgen of medebeslissers te hebben.  
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Is er sprake van monitoring of evaluatie na implementatie? 
Ja, dit proberen we altijd en overal rondom op te zetten, bijvoorbeeld bij direct een offerte. Van 
belang is hoe lang duurt voordat een acceptatie resultaat terug wordt gegeven aan een adviseur. We 
weten dat het nu regelmatig buiten een minuut viel. De ambitie is echter; het heette vroeger offerte 
in 30 seconden, dus de ambitie is dat het in die tijd verkocht moet worden. Dat zien we. We zien dat 
de tijden te lang duren. Dus we gaan in gesprek met Topicus. Hoe komt het dat die acceptatietoet zo 
lang blijven hangen? Ja, we hebben natuurlijk met een heel groot landschap maken. Blijkbaar liggen 
vertragingen in die lijntjes. Gisteren hebben we overleg gehad. Conclusie; databases lopen vol. Dus 
we hebben de keuze gemaakt dat we elke week gematigde databases gaan scholen. Maar da's 
natuurlijk wel maar een tijdelijke oplossing. We gaan ook in januari meteen aan de slag om een 
diepgravende analyse te doen. Hoe kunnen we die snelheid terugkrijgen? Dat zien we omdat we 
monitoren hoeveel offertes worden gemaakt. We kunnen iets niet metten als het niet wordt 
gebruikt. Is dat geval, dan wil je weten waarom? Dat zijn allemaal dingen waar we allemaal op 
monitoren. We hebben al onze applicaties. Daar zit de dashboarding op. Die monitoren elke dag, op 
zo'n moment dat er een applicatie stilvalt of onbeschikbaar is wat dan ook. Dan gaat meteen alle 
alarmbellen op rood. We hebben het Team of Duty erop zitten, dus mensen die je man van de dag 
zijn. Je moet het al meteen aan de slag om te kijken wat is er mis? We hebben bijvoorbeeld met NHG 
constant een monitor opzitten. Wij weten vaak eerder dan dat zij dat zij offline zijn. Wij kunnen dan 
een sos voor de gebruikers plaatsen. Zo zijn we constant aan het challengen wat moet er gebeuren. 
En hoe moeten we daarop acteren? Dat kan op het klantgedrag zijn. Dat kan op beschikbaarheid zijn. 
Kan op snelheid zijn. Kan op heel veel zijn. Het blijft monitoren en monitoren. Er zit geen maximum 
aan. Maar je wilt eigenlijk constant als je iets bouwt ook meteen monitoren op hebben om te zien 
wat het gedrag is. En hoe die applicatie werkt? Hierin kunnen we echt nog veel in verbeteren. 
 
Eigenlijk kan ik daar geen termijn aan koppelen. Maar wanneer plannen jullie zo’n evaluatiemoment 
in? 
We weten dat het op dit moment niet snel genoeg is. Daarop moeten we gaan verbeteren. Oké. Ja, 
we kunnen het nu meteen gaan oplossen, maar dan moet ik iets laten vallen waar we mee bezig zijn. 
En we willen ook gewoon opleveren op het plan hadden we dit jaar. Dus soms zitten we in een 
Squeeze? Ik denk van ja, ga ik het meteen oplossen, waardoor de snelheid er is. Of laten we even 
iedereen werken aan waar we mee bezig zijn. Het voldoet nu nog wel, maar het is niet perfect, dus 
daarmee gaan we dan in januari rond in overleg. En dat is weer constant die het backlog Prioritering 
en is eigenlijk iets wat je misschien boven de backlog wil zetten, maar je zet het iets naar beneden 
omdat de andere projecten een hoger prio hebben. LAAT BACKLOG ZIEN (JIRA). Alle IT teams werken 
in principe met Jira. Dit is een soort dashboard en je werkvoorraad inzien.  
 
En wie vult dit aan? 
Dit is door een functioneel beheerder gedaan. Ikzelf en een developer kan het doen. Hier kunnen 
verschillende mensen in werken. Hier staat dan vaak ook uiteindelijk de keuze in. Kijk, hier zie je ook 
wie er allemaal aan gewerkt hebben. Dit is onze procesmanager en ik heb hem uiteindelijk bewerkt 
heeft en geproduceerd heeft. Het is niet allemaal even hoog geprioriteerd. Ik ben degene die het 
continu in de gaten houdt. Ik zet nieuwe opdrachten/stories op de lijst en ik moet een bepaalde 
prioriteit meegeven. 
 
In hoeverre wordt het resultaat van evaluatie als input gebruikt voor het bedenken van nieuwe 
doelen? Nieuwe strategische doelen? 
Eigenlijk wordt het heel erg nadrukkelijk gebruikt, behalve in de situatie dat een situatie nog niet 
staat. We hebben bijvoorbeeld de starter via een intermediair. Daar heb ik nog geen data van. Maar 
als er echt iets nieuws is, heb je natuurlijk nog geen data. Om te verbeteren heb je natuurlijk al data. 
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Welke tools worden gebruikt worden bij het nemen van die strategische beslissingen? 
Ja, we hebben teams, Jira, dashboards, roadmaps, powerpoints, excellijsten, QBR tool (daar staan 
onze KPI’s in en hoe wij daar invulling aan geven). En die gaan we dus ook elk kwartaal met de 
andere teams bespreken? En als het goed is, blijken daar ook alle afhankelijkheden uit. Dus als ik 
afhankelijkheid heb met een project uit oriëntatie en advies. Dan moet ik dat via de QBR tool 
duidelijk maken van ik heb iets nodig van jou. Oftewel dat zij dus weten als ik in Q1 ga plannen moet 
ik ook rekening houden mijn werk. 
 
LAAT Q1 PLANNING ZIEN. 
Hier zie je de area objectives en de bijbehorende KPI’s. Hier zie je dus dat we willen dat 90% van de 
klanten straks alles online doet en 80% van de klanten krijgen meteen zekerheid rondom de 
hypotheek vraagstuk. We willen drie keer meer hypotheken verkopen via het intermediair. We gaan 
constant kijken naar de financiële situatie van de klanten en kijken of we die kunnen verbeteren. 
Vijftigduizend klanten gaan hun woning verbeteren met meer dan twee labels stappen dus van een 
klasse D naar een afname van klasse B bijvoorbeeld. We proberen het aantal eigen woningen te 
verhogen in Nederland en we willen financieel gezond en in controle zijn. We willen gewoon dat de 
IT omgeving werkend en goed werkend is. Dus de cloud etc. Aan welk KPI's draag ik bij? Met mijn 
scquat willen we dus 80 procent van de klant meteen zekerheid rondom de hypotheekaanvraag voor 
de woning geven. Wij gaan meehelpen aan het afbouwen van HTC en we gaan proberen bij het 
servicecentrum minder mensen bezig te laten zijn met het aanmaken van offertes. Dan zie je hoe 
mijn team samengesteld. Dit is na mijn Q1 planning voor volgend jaar. Hier staan alle werkjes in die 
ik samen met mijn team moet gaan oppakken. Maar niet alleen maar het belang zijn van aanvragen 
en afsluiten. Want bijvoorbeeld deze switch plus die is heel specifiek voor advies egine, dus voor 
oriëntatie en advies. Dus wij gaan iets bouwen voor hen waardoor zij eigen kunnen gaan leveren. 
We gaan hier onze systeem op aansluiten. Dit is dus een platform bouwen. Dit is onze systeem op 
aansluiten. En zo hebben we dus heel wat werk staan. Wet en regelgeving komt elk jaar gewoon 
terug. Kan ik niet omheen. Daar moet ik tijd voor reserveren. Om bijvoorbeeld de belastingplannen 
van 2021 alweer te verwerken. En zo hebben we er eigenlijk alles aan werk binnen onze squad dus in 
beeld gebracht. 
 
Dit soort documentatie wordt dagelijks gebruikt?  
Dit wordt wekelijks gebruikt. Dit is echt key.  
Het dashboard wat je net liet zien dat is leidend?  
Jira staat elke dag kijken we naar de voortgang. En ook onze developpers zijn er elke dag mee bezig. 
Gaat geen dag voorbij. 
 
Wat vindt jezelf van de documentatie? Zijn er bepaalde tools die jij mist en je werk makkelijker 
zouden maken voor je? 
Ja, ik vind als je gaat kijken vind ik Jira geen gebruiksvriendelijk systeem. Het is soms lastig in gebruik. 
Heeft ook te maken met feit dat men natuurlijk als Area volledig is overgegaan op het Engels 
vanwege de Engelstalige engineers. Het is even wennen, maar dat maakt het werk niet makkelijker, 
maar het hoort gewoon bij. Ik weet dat we een opvolger krijgen voor Gira ook. Volgens mij is dat 
gewoon een Microsoft applicatie. Ik hoop dat het iets prettiger werkt, want Jira is soms langzaam. 
Het is soms lastig koppelen.  
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28-10-2020 
 
INTRO 
Uitleg over de doelen van het interview en het bespreken van het gebruik van data en 
vertrouwelijkheid. De IT lead geeft toestemming voor het opnemen van het interview en gedeelde 
data wordt uitsluitend gebruikt voor dit onderzoek. 
   
INTERVIEWVRAGEN 
In hoeverre staat het digitaliseren van producten of diensten op de agenda van het management? 
En met welke prioriteit? 
Nou, dan ben jij bij mij bij het juiste adres. Het staat bijzonder hoog op de agenda en het heeft 
absoluut een topprioriteit. Bij ons is voor alles zoveel mogelijk straight through processing (STP) 
maken, alles zoveel mogelijk digitaliseren. Allemaal het handmatige werk er tussen uithalen. Wat je 
ook ziet is dat je dat je product rationalisatie krijgt, tegenwoordig heb je heel weinig keus meer als 
starter. Je kunt kiezen tussen annuïtair of lineair, dus dat is vrij eenvoudig. En dat is wat je ziet. Is dat 
veel hypotheekproducten en zeker nu met deze twee producten eigenlijk veel minder commodity 
gaat. Dus je zult alles moeten gaan digitaliseren om te zorgen dat je de kostprijs gewoon naar 
beneden krijgt. Zoveel mogelijk automatiseren waar het natuurlijk kanen en wat toegevoegde 
waarde heeft. Maar goed, in het hele administratieve proces in de mid office is bij ons de strategie 
het belangrijkste KPI is de doorlooptijd van een aanvraag, het afhandelen daarvan. Maar dat kun je 
dus alleen maar doen door verregaande automatisering. 
 
Kan je maar wat voorbeelden geven van de laatste twee strategische beslissingen die jullie hebben 
genomen als het gaat om digitalisering? 
Je hebt als casus ‘Direct een offerte’. Dat is een echt bijzonder mooi voorbeeld van het digitaliseren. 
Vroeger werden heel veel handmatige handelingen door adviseurs gedaan. Dat gaat dus nu allemaal 
door het systeem fors afgehandeld worden. De exacte cijfers heb ik niet, maar de bewerkingstijden 
is van 3 kwartier teruggebracht naar enkele minuten in het totale proces. Dus ook door het offreren, 
het verwerken en als de klant veilig tekent om alles weer te herleiden naar het EKD (centraal 
archief). Het is echt een super belangrijk mooi voorbeeld. Wat we nu gaan doen is kijken naar 
hoeveel producten in verschillende productgroepen en klantgroepen we nu als eerste verder gaan 
uitbouwen. Dus eigenlijk alles verder gaan automatiseren. 
 
Ja, want ik had gelezen dat het zou zijn beginnen met starters en op een gegeven moment willen we 
dan overgaan naar een doorstromers, oversluiters, ophogers etc.  
Ja, dus als je gaat kijken naar een aantal strategische beslissingen bij ons op Area nivo. We hebben 
natuurlijk een lokale kantoor kanaal, maar je hebt ook het intermediaire kanaal. Wat je ziet is dat 
steeds meer mensen naar het intermediaire kanaal gaan en niet meer bij ons binnenkomen. Dus 
intermediairs zijn voor ons ontzettend belangrijk dat we daar onze propositiewerk nog steeds 
kunnen verbeteren. En dus ook dus in dit geval. We hebben nu nog bezig met ‘direct een offerte’ uit 
te brengen voor het intermediair kanaal. We hebben een aantal beslissingen moeten nemen. Wat 
gaan we doen? Gaan we eerst de doorstromers, externe doorstromers en ophogers doen, 
bijvoorbeeld via lokale kantoor kanaal? Of gaan we dat juist via intermediaire kanaal eerst 
ontsluiten? Daar zijn een aantal randvoorwaarden voor nodig. Dat is onderdeel van zo'n strategische 
beslissing, is ook de uitputting van het pakket wat we gebruiken. In hoeverre een bestaande faciliteit 
in staat om snel nieuwe doelgroepen of nieuwe 1 productgroepen te kunnen ontsluiten? Dat is 
allemaal onderdeel van zo'n besluit. Wat gaan we als eerste doen? En ook waar liggen de 
commerciële kansen of de commerciële druk? De truc is om belangrijke factoren te bekijken en uit 
te sluiten wat je als eerste oppakt. 
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En dit is een mooi voorbeeld. En ik ben ook heel blij met die casus, maar dit is dus zo’n beslissing die 
jij samen met Area lead en de business architect hebben genomen?  
De business koers heeft inzicht van waar ligt onze behoefte en waar ligt onze grootste commerciële 
druk? De behoefte, maar uiteindelijke uitputting van pakketten ligt natuurlijk ook aan marketing en 
in de gesprekken die we met de leverancier hebben. Dus wij met z'n drieën besturen ook in het 
tactisch strategisch overleg en bij ons op tactisch niveau op de leverancier.  
 
Hoe krijg je opdrachten vanuit de directie? Zijn er geen lange termijn plannen van dit gaan wij de 
komende drie tot vijf jaar doen?  
We krijgen van de groepsdirectie echt wel kaders vanuit de retailstrategie mee. Onder valt 
financieren, financieren is echt een van de meest belangrijke kurken waar deze organisatie opdraait. 
Dus niet alleen dat de retail kant dus wonen, maar ook aan de bedrijven kant. Dus financieren is de 
kern van de organisatie. Binnen de strategie, formuleert zeg maar de directie en Area lead Wonen 
de andere Area leads de business strategie. Ik krijg vanuit de IT lijn de kaders waarin we moeten 
gaan zoeken welke richting, maar gezamenlijk binnen die kaders bepalen we gezamenlijk op are 
niveau de strategie hoe we dat gaan doen. 
 
En dan is het eigenlijk een soort samenwerking van jou, Area lead Wonen en de business architect 
om tot een beslissing te komen? 
Ja, je hebt een aantal kaders en heel veel ligt vast aan de Enterprise architectuur, maar ook de 
richting die wij als IT opgaan. Eén van de belangrijkste richtingen die we opgaan is naar de cloud 
gaan en niet meer op onze Datacenter in Best en Boxtel. Dat kost een hoop geld en dus ook een 
stukje flexibiliteit. Dat is bijvoorbeeld de richting die wij meekrijgen als kader. In dit geval hebben we 
een opdracht gekregen. Per 1 januari 2023 staan alle systemen in de cloud. Dat is een doel. En dat 
wil niet zeggen dat ook alles dan in de cloud moet kunnen staan, want technisch gezien is dit een 
uitdaging. Maar het is wel een hele duidelijke richting, waar we ook kunnen focussen. Ook als 
systemen als applicaties dat we daar niet aan kunnen voldoen. Om wat voor reden dan ook, daar 
heb je een dialoog met elkaar. Waarom niet? Hoe gaan we dat dan doen? En waarom? En dat is dat 
heel belangrijk. Dus je krijgt een richting van boven? Vanuit die strategie met het bedrijf en van het 
onder wordt dan ook aangevuld. Is het van toepassing? Kan het we? Het is ook een wisselwerking. 
Ook de Enterprise architectuur, maar ook naar boven vanuit ons kunnen we aangeven dat het hele 
goede lokale initiatieven zijn, maar ook aanvullen waarom wel of niet iets kan. Zo’n strategie is ook 
wel levendig. 
 
Wordt de strategie elk jaar gecheckt/herijkt?  
In principe is de visie duidelijk waar we naartoe gaan. Dat is denk ik heel stabiel. En wat we moeten 
doen. De strategie is wat ik net aangaf levendig en wordt regelmatig aangevuld/aangepast. 
 
Je gaf net aan dat er sprake is van harmonie tussen IT en Business. Kan je me daar iets meer over 
vertellen?  
Vroeger had je echt een hele scheiding tussen de business en IT. Business die wilde dit en IT kon in 
hun beleving het niet leveren. En wat je ziet is dat onbekend maakt onbemind bij mekaar. En wat je 
ook zag is een stuk eigenaarschap uit de business maar ook stukje uit IT. Dat is nu heel anders. Wat 
je vergeet is het verdergaande digitalisering. En wat is de organisatie nu eenmaal? Het is één en al IT. 
Wat je wel ziet is de kern van het proces. Als er geen IT is, dan kun je de organisatie gaan sluiten. 
Technologie is wat dat betreft gewoon alles. Dat is echt een hele mooie beweging. Is dat juist die 
business dat ook gewoon omarmt? En daar eigenaarschap voor vertoont. Tuurlijk heeft een product 
manager misschien wel meer feeling met de markt met producten. Wij vanuit IT vullen dat gelukkig 
met techniek aan. Wat je dus ziet is dat stuk eigenaarschap. Dat het goed wordt opgepakt. Dat is wel 
een stukje harmonie dat er is en ook een stukje bewustwording. Dat is die echt heel erg belangrijk bij 
het maken of realiseren van business doelen. Tuurlijk heb je soms wrijving, maar dat hoort er ook bij. 
Je kunt een heel goed huwelijk hebben, maar af en toe heb je knallende ruzie. 
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Wanneer worden beslissingen genomen?  
Kijk wat zo is. We hebben een budgettaire cyclus en binnen de organisatie is de budgettaire cyclus 
nog altijd per kalenderjaar. Dus wat je dan moet doen is dan wel het geijkte moment om goed te 
kijken naar wat kan gaan doen in 2021. En welke budgetten heb je daarvoor nodig? Wat vraag je aan 
en wat krijg je? Dus dat is wel heel belangrijk. Dat zijn de geijkte momenten om toch naar je plan 
voor 2021 in dit geval grondiger te kijken. Maar wat je ziet is wat je had gepland en wat je 
daadwerkelijk gaat doen de komende tijd. Het verandert allemaal zo snel. Kijk, dat is dus lastig. Eén 
van de zaken die van invloed kunnen zijn is bijvorbeeld je krijgt halverwege het jaar te maken met 
nieuwe wet en regelgeving. Soms moet dat eerst gebeuren. Zijn heel veel aspecten die gewoon 
impact zijn op je plan. Maar terugkomend op je vraag. Ja, denk vanwege de budgettaire cyclus is dit 
wel het moment om einde van het jaar goed naar de plannen op volgend jaar te kijken? In principe 
gaat alles een hele jaar door. Dan komen bepaalde wensen/eisen. Wat is nou belangrijker ten 
opzichte van het 1? Dat zijn eigenlijk wel heel veel prioriteiten die met hulp van de business hoek 
gaan komen. En je hebt vanuit IT bepaalde prioriteiten en dat wordt heel goed tegen elkaar 
afgewogen. Wat is echt wel belangrijk?  
 
En in welke tool houd je deze informatie/invloeden bij? Hoe hou je het voor jezelf bij? 
Wij gebruiken veel Microsoft teams (planbord per kwartaal). Wat je nu ziet is op squad niveau daar 
hebben we geen andere tools voor. Hoe hoger je komt, hoe abstracter het eigenlijk wordt. Wat je nu 
ziet is dat je heel veel voorbereidende documenten eigenlijk op powerpoint terug te vinden zijn. Ook 
wordt het QBR tool gebruikt. Daarin staan alle planningen, KPI’s, objectieven, mijlpalen, 
projectenetc.  
Ook zijn onze keuzes en prio’s terug te vinden in QBR om zo de voortgang te bewaken. De 
afhankelijkheden tussen area's en maar ook tribes worden zo inzichtelijk gemaakt. 
 
Wie waren betrokken bij het nemen van de beslissing ‘direct een offerte’? 
DEO is eigenlijk ingezet voordat ik bij de Area kwam. Kijk in principe is het, wat je al weet en is 
verteld in de inleiding, alles is naar ‘operational exellence’ in de mid office. Dus zo een laag mogelijke 
kostprijs en vergaande automatisering dus dat is de business driver. En hoe kun je dat doen? Nou, in 
het verleden is daar een pakket voor geselecteerd en die zijn we met elkaar aan het inrichten. De 
‘hoe’ hierin is belangrijk, want samen met architectuur en business én IT vullen we dat samen in.  
 
Kun je beschrijven hoe de beslissingen invloed hebben op de enterprise architectuur van de 
organisatie? 
Wat je ziet is dat vanuit bepaalde zaken rondom commerciële proposities die we in de markt zetten 
dat bijvoorbeeld zaken daar voorkomen waarbij Techniek en architectuur niet worden voorzien in de 
huidige architectuur. Dat betekent dat je aangepast moet worden. En wat je ook ziet is als wij naar 
Cloud toe gaan. Er is gekozen binnen Wonen om daar het RKS platform in te gaan.  Het oude 
platform werd aar niet echt binnen de enterprise architectuur eigenlijk geaccepteerd. Uiteindelijk 
hebben we dat ook geconstateerd samen met de business architect en dat er sprake is van 
gebreken. Daar zit wel een wisselwerking. De ene keer van boven, die ene keer na grondig 
onderzoek met collega van architectuur en de dagelijkse praktijk. En uiteindelijk moet dat goed 
samen komen. Er zijn diverse onderdelen die daarin opgenomen moeten worden. Een ander 
voorbeeld is wat we zien binnen een platform die ingericht is met een externe cloud oplossing en 
waarbij onze intermediairs toegang platform krijgen waarbij we hypotheekdata delen. Dat is dus een 
ontwikkeling die nu gewoon gaande is en één van de drivers is dan bijvoorbeeld de derde 
authenticatie. Dat is iets een oplossing die we binnen het bedrijf nog niet zo goed kunnen faciliteren. 
Als je een medewerker bent dan word je gewoon geauthentiseerd, niks aan de hand. En als je klant 
bent krijg je een pas en dan word je ook allemaal geauthentiseerd. Maar als jij iemand bent die in 
principe geen relatie heeft met het bedrijf, wel om bijvoorbeeld diensten afneemt of wel gebruik 
maakt van de dienst. Een klein voorbeeld is, is een adviseur bij een intermediair.  
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De medewerker is adviseur en daar hebben wij geen relatie mee, maar wel met Intermediair. Hoe 
kan je nou zorgen dat de adviseur toegang krijgt tot onze systemen? De adviseur dient 
geauthentiseerd en geautomatiseerd worden. Dat betekent eigenlijk dat vanuit de enterprise 
architectuur dat dat nog niet voorzien is, maar vanuit het productdomein wel de behoefte er is. Dus 
moeten we een aantal dingen gaan aanpassen met elkaar. Dat is een wisselwerking. 
De EA voorziet soms niet in de oplossing van, in dit geval IT, hetgeen wij zouden willen. Dat betekent 
of wij moeten ons houden aan de EA of je past eigenlijk de EA aan. En dat moet natuurlijk allemaal 
met goeie argumenten gebeuren. 
 
Heb je enig idee hoe lang zo’n aanpassing duurt? 
Dat kan je beter aan de business architect vragen. Het kan snel gaan, maar soms kan het ook 
bijzonder lang duren. Dat verschilt gewoon per aanpassing. 
 
Weet jij op welk model of theorie de EA is gebaseerd? 
TOGAF 
 
Is er überhaupt een proces die gevolgd wordt om te komen tot een strategische beslissing? 
In de QBR tool staan natuurlijk de grote mijlpalen in de diverse squads. Belangrijkste is; het kan 
vanuit verschillende richtingen komen. Dus kan van bovenaf komen en/of van onder en die volgen 
allemaal soms het proces. Maar het belangrijkste is dat wij vanuit het management niet de inhoud in 
moeten gaan. Daar heb je specialisten en experts voor die je graag een inhoudelijk oordeel doen en 
inhoudelijk advies geven. Wij moeten beoordelen of het binnen de tribe business en IT strategie past 
en of we als bedrijf de juiste richting op gaan. Er is eigenlijk geen vast proces die we hierin volgen.  
 
Kan je mij vertellen wat er voorafgaand aan een beslissing is gedaan om uiteindelijk tot een 
beslissing te komen? 
Ja, het hangt af weer op welk niveau je het gaat bekijken. Wat belangrijk is in de besturing van onze 
leverancier. Op directieniveau (strategisch) worden er bepaalde topics besproken waarbij de 
strategieën van het bedrijf ook worden meegenomen. Heb je het over tactisch niveau? Wij besturen 
in principe de roadmaps, delivery’s en de relatie ook met de leverancier om de impedimenten in 
kaart te brengen. Ook gaan we over de budgettaire besturing. Op operationele niveau waarin 
operationele afhankelijkheden, belijningen, vraagstukken en impedimenten naar voren zijn gekomen 
en zij komen op operationeel niveau er niet uit, dan gaat het een niveau hoger. Komen wij er niet 
uit, dan gaat het weer een niveau hoger. Dat is feitelijk het proces waarbij voor ons op tactisch 
niveau natuurlijk heel erg belangrijk hoe is een beslissing genomen? Dit is op inhoud? Hebben we op 
operationeel niveau overeenstemming? Zijn we het eens over bepaalde onderwerpen/aanpak? Of 
zijn het met elkaar eens dat we het oneens zijn? Je hebt natuurlijk altijd bepaalde belangen. Zal je 
een voorbeeld geven. Wij willen graag iets, maar dat hoort niet tot een pakket functionaliteit. Dus 
dat betekent soms als wij dat willen, dan moeten we dat bijvoorbeeld als maatwerk implementeren. 
Dat gaat natuurlijk extra geld kosten bijvoorbeeld. En het wordt niet ondersteund vanuit het pakket. 
Kunnen wij ons niet conformeren aan het pakket? Of is het zo belangrijk voor ons dat we toch dat 
pakket willen bouwen? Dus als het product van zo wezenlijk belang. Dat heb je natuurlijk 
besluitvorming op beslissingsproces binnen bijvoorbeeld de business kant, want ja, dit is echt uniek. 
Of kunnen we toch niet naar het pakket toe? Wat is er? En dan komt de Legal, Risk, Compliance, 
Sales etc. er allemaal bij. Allemaal invalshoeken die bepalen of wij een opmaatwerk pakket nemen. 
Of dat het helemaal niet zo uniek is en dat we onze functionaliteit kunnen kopiëren. Dat zijn allemaal 
verzoeken tot je tot beslissingen komt. Op tactisch niveau ga je natuurlijk triggeren naar de 
medewerkers; is die partij erbij betrokken? En waarom is dit uniek? Wat is de achterliggende 
redenen van? Dus allemaal zaken tot op details om tot afgewogen beslissingen te kunnen komen. 
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Je gaf net aan dat het startpunt op operationeel niveau is. En als het niet opgelost kan worden, dan 
ga je een niveau hoger. Is operationeel niveau altijd het startpunt? 
Nee, soms willen wij bijvoorbeeld vanuit de bovenkant ook een nieuwe propositie in de markt 
zetten. Dus we hebben aan het begin van het jaar een aflossingsvrij met basisvoorwaarden bedacht. 
Dat is een nieuw product dat we in de markt zetten. Dus je krijgt van boven dit is wat commercieel 
gezien hebben en dit willen we. Dat betekent veel partijen erbij betrokken zijn. Legal, Sales, Risk etc. 
Maar ook de productontwikkeling en dus ook het pakket. Er heel veel systemen, niet alleen aan onze 
kant, maar ook bijvoorbeeld bij onze collega's bij mortgage servicing waar ook nog een heleboel 
gedaan moet worden. Dat gaat allemaal naar de impact analyse. Wat moeten we doen op dit 
product op de markt te zetten? Moeten we het pakket aanpassen? Dat betekent dat het startpunt 
top down kan zijn, maar ook bottom up. 
 
Je had het net over impactanalyse. Moet ik dan weer denken aan de driehoeksverhouding? 
In principe ga je eigenlijk altijd kijken naar de impact. Business is natuurlijk breed, nl. sales, 
marketing, CLR etc. Natuurlijk heb je altijd architectuur. Hoe gaan we dan die oplossing doen? Gaan 
we dat dan doen? Welke systemen komen erbij kijken? En hoe gaan we die systemen aanpassen? En 
dan kom ik dus heel erg in de solution architectuur. Business geeft aan wat ze willen hebben. En 
architectuur geeft op hoofdlijnen op hoge abstractie niveau aan hoe en waar we dat kunnen 
oplossen. En dan op applicatie niveau komt in de solution discussie hoe we dat gaan doen. Dus van 
boven en naar beneden, allebei eigenlijk. 
 
We hadden het over de tijdslijn van het komen tot een beslissing. En je had het over einde van het 
jaar omdat de budgetten voor het nieuwe jaar beschikbaar worden gesteld en einde van het jaar 
wordt alles weer bekeken. Van wat gaan we het komende komend jaar doen?  
Dat is een geëigend moment, dus daar zitten we nu ook gewoon middenin. Maar goed wat ik al zei 
gedurende het jaar veranderen er een heleboel dingen. Even terugkijkend en dus pakken 
aflossingsvrij met basisvoorwaarden weer als voorbeeld. Bij de planvorming rondom 2020 waren we 
eigenlijk heel laat om dit product in de markt te zetten? Het is niet zo dat we al een jaar geleden of 
anderhalf jaar geleden al wisten dat we dit product zouden uitbrengen? De markt verandert snel en 
dan moet je keuzes maken, vandaar dat wij besloten dit jaar nog dit product in de markt te zetten. 
Het is dus geen meerjarenplan waar we ons bijvoorbeeld 5 jaar aan houden. Zo werkt het niet meer.  
 
Welke betrokkenen zijn er minimaal nodig om een beslissing uit te voeren. Als we DEO als casus 
gebruiken; hoeveel mensen waren er betrokken?  
Dit verschilt per project, afhankelijk van hoeveel aanpassingen er gedaan moeten worden. Soms is 
natuurlijk een aanpassing in één systeem. Dat maakt het gemakkelijker dan als je een aanpassing 
hebt over meerdere systemen. En dan is ook het verschil natuurlijk of je ook te maken hebt met 
pakketten of dat je gewoon zelf ontwikkelde software hebt. Allemaal elementen die van invloed zijn 
op hoeveel mensen je nodig hebt? Uiteindelijk heb je natuurlijk experts nodig zoals 
pakketspecialisten, ontwikkelaars, architecten etc. Het is eigenlijk nooit zwart wit. Het hangt van de 
context af en wie/wat je nodig hebt. Soms is het ook gewoon op gevoel. Je hebt niet alle feiten op 
een rij. Dat is misschien ook wel geen wetenschappelijk correct antwoord, maar zo werkt het wel in 
de praktijk.  
 
Is er sprake van een evaluatie en/of monitoring als er iets wordt geïmplementeerd? 
Zeker, maar dat doen we te weinig. 1 van de belangrijkste punten is fact based decision making en 
dan moet je wel goede ontsluiting hebben van data en een goeie data tot informatie waarop je kan 
aansturen. Dat moet ook actueel zijn. Wat je ziet is dat we daar nog echt wel kunnen verbeteren. 
We monitoren wel en zien het effect wel, maar de vraag is of we dan echt heel fijnmazig kunnen 
monitoren en dat ook meteen als basis kunnen gebruiken om te gaan sturen en aan te passen. Dat is 
een slag die we nog moeten maken. Je ziet nog steeds dat we focussen op een product om in de 
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markt te zetten. Maar dan vind ik wel dat je monitoring daarbij hoort zodat je weet dat je goed bezig 
bent en goed het dashboard goed moet hebben en real time kunt bijsturen.  
 
En weet jij in hoeverre en output van zo'n uitgevoerd project ofwel migratie dat wordt meegenomen 
bij het opstellen van nieuwe strategische beslissingen of doelen? 
Tuurlijk, het is belangrijk dat je de cijfers meeneemt en in het verleden is dit ook vaak gebeurt dat 
we een product in de markt zetten en dat wij overtuigd zijn dat de klant hierop ontzettend zit te 
wachten. Uiteindelijk is het product op de markt en dan merk je dat de situatie verkeerd is 
ingeschat, omdat de klant dit product niet afneemt. Dat gebeurt natuurlijk regelmatig en dus ja alle 
uitkomsten dat gaat natuurlijk wel mee in de nieuwe doelen. Hoe slaat straks DEO aan? Hoe slaat 
dat aan bij de lokale kantoren? Welke onderdelen moeten we aanpassen om instroom nog veel 
breder te kunnen maken. Continu wordt dat toch wel meegenomen in de besluitvorming. Wat je als 
eerste gaat oppakken. 
 
En hoe komt dat dan tot stand? Hoe kom je erachter dat het wel of niet in de smaak valt bij mijn 
klanten? 
Door feedback te halen bij de adviseurs, maar ook vanuit de klanten. Deze vraag kan je misschien 
beter aan Area lead vragen. Je hebt natuurlijk ook andere squads van het intermediair kanaal en je 
hebt contact met verschillende intermediairs. Dan heb je sales en marketing die feeling moeten 
houden met de markt? Waar ligt de behoefte?  
 
Welke tools zijn er gebruikt ter ondersteuning van het komen tot strategische beslissingen? 
Powerpoint, excel, QBR tool wordt wel gebruikt, maar dit is meer om overzichtelijk te maken wat we 
komende tijd gaan doen, de samenhang en of we op schema liggen. Microsoft teams waarin we 
eigenlijk de wensen en behoeften (impedimenten) opsommen en hoe we kunnen positioneren. En 
dat bespreken we ook in de verschillende lagen. Dus ook binnen het operationeel, het tactische 
leadshipteam (area) etc.  De rest gaat via de mail. 
 
Je had het eerder over impactanalyse? Wordt er eventueel een SWOT analyse of bijvoorbeeld een 
BSC gebruikt? Eventueel een strategisch plan?  
Ja, kijk ook vanuit de BSC is natuurlijk een behoorlijk formeel concept. Maar goed, de elementen die 
zullen daar allemaal naar voren komen rondom je businesscase dus voor een strategische 
besluitvorming. Dat zijn natuurlijk wel allemaal concepten die je natuurlijk daarbij wel gewoon 
gebruikt. Vanuit portfolio management ontvangen wij de cijfers. Dus die weten haarfijn hoe onze 
hele Hypotheken portfolio eruit ziet. Er zijn specialisten die dat cijfermatig goed kunnen 
onderbouwen. Dus als je een nieuw geval aflossingsvrij in de basisvoorwaarden in de markt zet. Dan 
zou ik de businesscase cijfermatig opgebouwd moet worden. Portfolio management heeft inzicht in 
alle performances. Zij doen veel analyses. De kansen, bedreigingen, je uitstroom en waarom sluiten 
klanten de hypotheek over bij een ander concurrent. Daar kan je heel veel analyses op loslaten. Zijn 
we te duur? Zijn er andere redenen die aan de grondslag liggen? Deze resultaten worden 
meegenomen in de strategische besluitvorming. Dit is één van de verschillende dimensies die tot 
een besluit of beslissing komt. Je hebt natuurlijk heel veel dingen; de commerciële kant, de 
cijfermatige kant, legal, risk, compliance etc. Dus allemaal verschillende disciplines die invloed 
hebben op een strategisch besluit. 
 
Wat wordt er opgenomen in die documentatie aan info/data? 
Dus alle invalshoeken die ik net aangaf (legal, sales, risk etc.). Dus aspecten vanuit IT, gaan we met 
het standaardpakket of maatwerk? Dat soort zaken wordt natuurlijk meegenomen in 
besluitvorming. Dat moet gewoon goed beschreven worden en de impact daarvan. En waarom een 
besluit genomen kan worden. 
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En als je teams gebruikt kunnen alle betrokkenen daar gewoon in? Of zijn dat allemaal losse 
documenten die je in elkaar mailt? 
Nee, dus dat is voorheen zo geweest dat we alles mailde. We hebben nog steeds handje vol van om 
alles via de e-mail te doen, maar we gebruiken steeds meer teams om gezamenlijk met elkaar in een 
centrale plek 1 document te krijgen. Ook om documenten terug te vinden.  
 
Wat vind je zelf van teams/documenten mailen naar elkaar? Hoe zou je het eventueel willen zien? 
Mail is echt verschrikkelijk, natuurlijk gebruik ik zelf ook veel mails en ben ik zelf schuldig aan. Er 
wordt ook veel gechat. Bellen gebeurt eigenlijk niet meer. Er moet aangemoedigd worden om meer 
met teams te werken. Zeker als je samen aan documenten werkt, dan kan je makkelijker reviewen 
op dezelfde plek. 
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30-10-2020 
 
INTRO 
Uitleg over de doelen van het interview en het bespreken van het gebruik van data en 
vertrouwelijkheid. De Productowner geeft toestemming voor het opnemen van het interview en 
gedeelde data wordt uitsluitend gebruikt voor dit onderzoek 
 
INTERVIEWVRAGEN 
Kan je mij vertellen in hoeverre staat het digitaliseren van producten of diensten op de agenda van 
het management? Met welke prioriteit? 
Bedoel je met digitaliseren dat dingen die nu door mensen worden gedaan door computers worden 
overgenomen? Automatiseren eigenlijk. 
Ja, precies want digitaliseren kan je natuurlijk wel heel breed interpreteren, maar zeker dat staat 
heel hoog op de agenda waar het niet dat overal waar een medewerker aan de knoppen zit en het 
een langere doorlooptijd betekent. En medewerkers zijn ook hoge kosten. Dus eigenlijk zijn dat 
natuurlijk twee hele belangrijke pijlers om dat alles te willen doen. Er veel andere dingen ook; denk 
ook aan verbetering van datakwaliteit. Als iemand iets moet intypen, dan is de kans dat er fouten 
worden gemaakt. Betere data betekent ook weer een betere managementinformatie. En dus in die 
zin hangt het allemaal samen. 
 
Wat zijn de laatste strategische beslissingen rondom het automatiseren? 
We hebben niet echt hele recente strategische beslissingen genomen, denk ik. Ik denk dat de grote 
strategische beslissingen enkele jaren geleden genomen is met de aankoop van Force als onze mid 
office pakket, maar dat is binnen area ‘oriëntatie en advies’. Omniplan is ook één van de strategische 
beslissingen. Het zou raar zijn als je heel veel strategische beslissingen neemt, want dan weten 
mensen ook niet meer wat ze moeten doen. Maar ik denk dat dat wel de grootste beslissingen zijn 
die de afgelopen jaren genomen zijn. Er worden wel wat kleinere beslissingen genomen, maar je 
moet je ook wel realiseren dat onze bevoegdheid zeg maar heel groot is. Dus het is niet zo dat Area 
lead en/of groepsdirectie even bedenken we gaan nu dit doen of dat doen. Dat doen we ook wel 
met elkaar. En de komende jaren zijn we gewoon nog bezig om invulling te geven aan het neerzetten 
van die nieuwe keten. En als dat klaar is, dan pas kunnen we denk ik verder kijken naar nieuwe 
dingen. 
 
En met elkaar bedoel je dan die driehoeksverhouding tussen de business, IT en architectuur? 
Nou ja, wat mij betreft komen strategische keuzes altijd vanuit de business. Wij bepalen waar we 
naartoe willen. En vervolgens wordt samen met architectuur en IT gekeken. Okay, hoe kunnen we 
daar invulling aan geven? De uiteindelijke beslissing wordt wel in gezamenlijkheid genomen, maar 
het begint natuurlijk met wat willen wij als bedrijf? Kijk, als je het bijvoorbeeld hebt over die 
‘immediate proposal’, dan kan je zeggen dat ze een strategische keuze maken, maar zo zie ik dat 
niet. Het is gewoon invulling geven aan de pakket functionaliteit van Force. Dat zit gewoon in het 
pakket. Dus dat bedoel ik met enkele jaren geleden hebben we eigenlijk die keuze al genomen. En 
we geven er nu invulling aan. Bij het project DEO gaat het erom dat die geaccepteerd kunnen 
worden zonder menselijk ingrijpen. Daar gaat het eigenlijk om. Maar het is niet dat de klant aan de 
knoppen zit, want dat versta ik onder online. Geen execution only of geautomatiseerd advies. 
 
Weet jij hoe zo'n beslissing wordt genomen? (tribe > area > squad)  
De groepsdirectie, die hiërarchisch boven de tribes, areas en squads staan, geven kaders omtrent 
hetgeen we de komende tijd gaan doen. En de tribes, areas en squads kijken hoe dit ingericht gaat 
worden. Kijk wat vanuit de retail komt, dat is heel high level. Dus dat zijn bijvoorbeeld dingen als 
financieel gezond leven voor iedereen. Nou, dat soort dingen, dat is natuurlijk gewoon de strategie 
van het bedrijf. Vervolgens wordt dat verder getrechterd, maar je doorloopt die trechter niet in één 
keer. Je gaat continu heen en weer, wants anders krijg je de situatie dat de Area lead me opbelt en 
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zegt nou, we hebben besloten we gaan dit maken. En dan zeg ik ja, maar dat kan helemaal niet. Dat 
wil je voorkomen. Je wil kaders schetsen en in principe moet je de beslissingen op een zo laag 
mogelijk niveau neerleggen. En wat daarbij meespeelt los van wat het bedrijf wil bereiken vanuit het 
klantperspectief, hebben we ook een groot IT probleem in de zin van. We hebben gewoon heel veel 
verouderde systemen en die systemen hebben ook gewoon een doel dat we van die systemen af 
willen. En dan is het mooi als je je systeemvernieuwing en andere doelen die je hebt gelijk met 
elkaar kan combineren. De toepassing die jij kent, achter elke toepassing kan je maal 10 doen, want 
dat ziet de gebruiker niet. 
 
Hoeveel tijd zit er tussen het stellen van nieuwe kaders/doelen? Heb het dan over 3 of 5 jaar of 
worden er elk jaar een nieuwe kaders meegegeven? 
Nou ja, de punten weet ik eigenlijk niet, het is een beetje een iteratief proces. Het is niet alsof je op 
een gegeven moment zegt de kaders zijn voorlopen. We gaan nieuwe kaders maken of zo. Weet je, 
zo werkt het natuurlijk niet. Maar volgens mij is een beetje de retail strategie is volgens mij drie jaar 
vooruit, 3 tot 5 jaar ofzo. En ja, wij maken plannen voor een kwartaal vooruit tot en met een jaar 
vooruit. Wat grotere projecten kijken we ook een paar jaar vooruit. Maar dat is een proces wat 
gewoon steeds weer wordt aangescherpt. En er wordt natuurlijk ook naar ontwikkelingen gekeken. 
Op zich denk ik dat de kaders al jaren hetzelfde zijn. Maar de vraag is waar leg je de focus op? Want 
je wil heel veel. We willen eigenlijk liefst alles, maar je kan niet alles doen, want je hebt een 
beperkte tijd, een beperkt budget. We proberen elke keer om onze focus op één onderwerp te 
houden. Dat is een hele grote uitdaging. We zijn de hele dag bezig om werk buiten de deur te 
houden. Dat is één van de onderdelen van je functie, zeg maar. 
 
Hoe prioriteer je de doelen? 
De prioritering doen we gewoon met elkaar en op basis van business doelen. Dus wat willen we 
bereiken? En wat hebben we nodig om daar te komen? Jira is een tool om daar invulling aan te 
geven. Maar het prioriteren moet je eerst zichtbaar bedenken. En dan kan je in Jira zeggen van OK. 
Nou, dan zet ik deze boven aan en dan zet ik die onder aan. Maar dat begint met bedenken wat je 
wil en we hebben net weer een sessie gehad en we zijn nu bezig met het maken van een roadmap 
voor 2021. En dan gaan we gewoon bij elkaar zitten. Wat hebben we nodig en waar zijn 
afhankelijkheden. Waar willen we naartoe? Waar gaan we de focus op leggen? En dat doen we 
binnen de are gewoon in gezamenlijkheid. 
 
En hoe komen jullie dan aan die input? Is het dan echt puur brainstormen onder elkaar? Worden er 
ook analyses gedaan door een andere afdeling? 
Daar maken wij eigenlijk geen gebruik van, maar dat komt omdat wij dus een doelstelling hebben 
om Force neer te zetten. En daar zijn we nog tot 2024 zo mee bezig. De keuze is een paar jaar 
geleden gemaakt en we hebben niet echt nieuwe input nodig om die keuze te herzien. Het enige is 
oké, we weten wat er van A tot Z moet gebeuren, maar wat doen we eerst en daar brainstormen we 
met elkaar over. Wat is nu nodig? Wat mag en kan ook later? Welke volgorde? Maar welke 
afhankelijkheid hebben we bijvoorbeeld met de area vanuit de advieskant? Welke afhankelijkheid 
hebben we misschien met de area ‘mortgage servicing’? Dus is vanuit beheer? Hebben zij misschien 
iets nodig van ons? En dat maakt dat wij onze prioritering misschien weer anders moet worden? Wij 
zijn geen innovatieve area die met elkaar denken van we gaan een nieuwe app bouwen ofzo. Dat is 
een heel ander proces dan wat wij met elkaar aan het doen zijn.  
 
Ik begrijp dat het een iteratief proces is. Denk dat ook elke keer een wisselwerking is met andere 
afdelingen. Krijg je daar misschien ook input van? 
Dus het start met een visie hoe wij ernaar kijken. Ons doel is om zo snel mogelijk zoveel aanvragen 
als mogelijk in Force te krijgen. En dan ga je dus kijken wat heb ik daarvoor nodig? En op welke 
manier kunnen we zo snel mogelijk ons doel bereiken? 
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Als er beslissingen worden genomen, bijvoorbeeld nu met Force als nieuw project. Wie geeft er een 
klap op de vuurpijl? Wie besluit er als er iets aangepast moet worden? Is dat dan weer die 
driehoeksverhouding? 
Ligt eraan, wat er aangepast moet worden. Wat wij productowners doen is akkoord geven op alle 
dingen die gerealiseerd worden. Als ik het heel klein maak zeg maar dan zeg ik; Ik wil dat 
bijvoorbeeld Force om kan gaan met een inkomen uit uitkering. Dat is iets wat we volgend jaar 
willen oppakken. Of ik wil dat force om kan gaan met energiebesparende voorzieningen? Dat 
hebben wij bedacht en zetten wij op de PRIO lijst. Vervolgens gaan we met een analist gaan we 
bedenken oke hoe moet dat er dan uit komen te zien? En vervolgens gaan ze dat bouwen en daar 
geven wij gewoon akkoord op. Dat doen we gewoon zelf. Dus het doel is om de bevoegdheid zo laag 
mogelijk te leggen. Alleen op een moment dat er bijvoorbeeld risico's worden genomen die van een 
bepaald niveau zijn. Dan kan het zijn dat onze leidinggevende, of misschien wel het MT particulieren 
afhankelijk van de hoogte van het risico. Dan moeten zij dat accepteren. Maar we proberen zo laag 
mogelijk daar waar het kan zo laag mogelijk beslissingen te nemen. 
 
Je hebt meegeschreven met de business architect rondom invoeren van Force. In hoeverre heeft 
zo’n beslissing (change) invloed op de architectuur van de organisatie? 
Nou ja, eigenlijk zou het eerder andersom moeten zijn natuurlijk. Kijk, als het goed is hangen wij 
onze beslissingen op aan de architectuur. Je gaat natuurlijk eerst met elkaar bedenken. Toen we 
Force aankochten om het maar zo te zeggen, ga je het eerst met elkaar bedenken. Force geeft 
invulling aan een business wens. En het is niet het systeem an sich. Toen we met het intermediaire 
kanaal, bijvoorbeeld gingen samenwerken. Dat is een paar jaar terug in 2016 ofzo, dat we dat weer 
actief zijn gaan doen. Dat is ook echt een strategische keuze. Toen werd het belangrijker dat er een 
strikter onderscheid werd gemaakt tussen de adviesfunctionaliteit en de 
geldverstrekkersfunctionaliteiten. Bij ons hebben adviseurs vaak twee petten op, zowel accepteren 
als adviseren. En het gaat allemaal een beetje door elkaar heen. Het was van belang omdat door 2 te 
knippen. Dus ik zou het eerder willen omdraaien. Alle keuzes die wij nu maken, die hangen wij op 
aan; is dit geldverstrekkersfunctionaliteit, oftewel moet dit echt in Force, of is dit een functionaliteit 
die hoort de adviseur net als dat de intermediair die rol heeft en dan hoort het bij een andere area. 
Dus op die manier hangen wij het juist op aan de architectuur. Het zou heel raar zijn als de 
architectuur zou veranderen door de beslissingen die wij nemen. 
 
Dus nu we hebben besloten om Force te gebruiken, geef je zogezegd aan dat Force geen invloed 
heeft op de architectuur?  
Ja, als je het hebt over architectuur. Je hebt natuurlijk ook de architectuur van ‘hoe praten de 
systemen met elkaar?’. Force geeft juist invulling aan één van de onderdelen die in die architectuur 
beschreven staan. Dat is een richtlijn, zeg maar. We gebruiken aan de ene kant dus de strategie 
vanuit retail en vanuit wonen. Dat is een richtlijn en je hebt de target architectuur voor ons. En die 
twee die geven richting in de keuzes die wij maken. De vraag is zeg maar passen wij de architectuur 
van onze keuzes? Of maken wij andere keuzes, omdat wij ons laten leiden door de architectuur. En 
dat laatste is wat we doen. 
 
Ja, ik heb het vooral inderdaad over het eerste. 
Kijk als daar aanleiding toe is, als uit de praktijk blijkt, want ik had het ook met de business architect 
hier ook over, hij had namelijk wat opgeschreven. Ik snap wat je bedoelt, maar zo werkt de praktijk 
gewoon niet. Kijk, dan zeg je oké. Je kan die architectuur wel zo benoemen, maar wij toen dat niet. 
Om een concreet voorbeeld te geven. Als je hypotheek gaat ophogen, dan is dat niet een aanpassing 
van de offerte die een paar jaar geleden hebt gekregen. Je krijgt van ons gewoon een nieuwe 
offerte. Ja, we gaan niet de oude offerte aanpassen. En zo had de business architect dat 
opgeschreven in de architectuur. Ja, ik snap wat je bedoelt. En er zat ook echt wel een visie achter. 
Maar zo gaan wij het niet doen. In die zin moet je zorgen dat de architectuur ook wel past binnen 
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wat je aan het doen bent. Maar hij staat nu en hij geeft nu richting. Nu proberen we juist te kijken 
van oke we willen iets, waar in de architectuur kan ik dat plotten?  
 
En als het niet past? 
Dan moet je inderdaad gaan nadenken van past het echt niet? Waar hebben we een denkfout 
gemaakt? Zit de denkfout aan onze kant, omdat wij misschien iets willen wat misschien toch niet 
gaat helpen bij de invulling van de doelen die we hebben? Of hebben we gewoon in de architectuur 
een denkfout gemaakt? Als het geen richting geeft dan moet je het aanpassen. 
 
Op welk model/theorie is de EA van het bedrijf gebaseerd? 
Geen idee, het zal vast in een presentatie ergens staan. Dit kan je vragen naar de business architect.  
 
In hoeverre wordt er een proces gevolgd om te komen tot een strategisch besluit? 
Nee, geen idee. Nee, ik denk het niet, maar ik weet het niet. Het is ook gewoon je gaat de hei op en 
het is ook gewoon een visie op waar wil je naar toe? Ik denk dat voor een strategische keuze een 
proces juist beperkend is. Je moet ook echt even met de benen omhoog om even goed na te denken 
waar je naartoe wil. Het is niet zo zwart wit.  
 
Kan jij mij vertellen als we Force als voorbeeld gebruiken. Weet jij wat er voorafgaand is gedaan om 
uiteindelijk te komen tot we eigenlijk hebben gezegd nou waar gaan Force gebruiken om die 
doorlooptijd in te korten? 
Nou, dat weet ik niet precies, want toen zat ik nog niet hier. Dit is gewoon even van horen zeggen 
zeg maar. De mensen van dit bedrijf denken al heel snel dat het beter kunnen. Dus we hebben het al 
een keer in het verleden een keer zelf geprobeerd om te kijken. Wat kunnen we zelf bouwen? Nou 
dan loop je uiteindelijk ook tegen een lamp aan en één van de architectuur principles is volgens mij 
eerst kijken of je het kan kopen en dan pas kijken of je zelf kan bouwen. Vanuit ervaring vanuit het 
verleden, dus dat is gewoon een van de uitgangspunten. Dus is er in de markt een pakket 
beschikbaar wat invulling geeft aan de wensen die je hebt. Nou ja, dat was er. Dat is Force van 
Topicus en zo zijn we bij hen terechtgekomen. En als er meerdere partijen zijn, dan heb je natuurlijk 
ook altijd een soort van aanbestedingstraject en daar is Force uitgekomen. Er zijn overigens niet echt 
veel alternatieven in de markt. Ik ken er geen 1 eigenlijk die dit doet wat zij kunnen. Los van 
bijvoorbeeld een Qion of een Stater, maar die zitten echt in het intermediair kanaal, niet wat wij 
doen. Dat is eigenlijk wat ik weet. En ook wel het voordeel van een pakket is dat je ook kosten kunt 
delen. Ander soortgelijke bedrijven maken ook gebruik van Force. Ook als je het hebt over wet en 
regelgeving, nieuwe functionaliteit en nieuwe wensen. Kijk, uiteindelijk willen bijna alle 
geldverstrekkers wel ongeveer hetzelfde. En dan kun je dat ook samen optrekken en samen 
ontwikkelen. 
 
Worden de kosten van een pakket gedeeld met andere partijen? 
Ja, wij moeten gewoon onze fee natuurlijk betalen, maar wij hebben recent bijvoorbeeld een BKR 
module gebouwd, waardoor je dus niet meer een BKR toets hoeft te doen. We gaan gewoon 
rechtstreeks naar BKR. Die worden gewoon ingelezen in je systeem en de module die hebben we 
samen met een ander partij. De ontwikkelingskosten hebben we gedeeld.  
 
Als aanvullende vraag; in hoeverre zijn er iets van analyses gedaan voordat er een besluit is 
genomen om Force te gaan introduceren? 
Ja legio aan analyses ja zeker. Nu recent bijvoorbeeld in de andere area ‘nieuwe advies omniplan’ 
soort van aangekocht. Dus ook een pakket. Je gaat natuurlijk eerst kijken van; wat wil ik? Welk 
werkproces heb ik voor ogen vanuit je architectuur? Vanuit je businessplan. Wat wil ik? Wat heb ik 
nodig? Dan ga je kijken is er een partij die daaraan voldoet? Wij zijn al jaren kleine stukjes aan het 
analyseren qua functionaliteit. We hebben het over een offerte maken, maar hoe moet dat? Maar 
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ja, hoe dan? En op welke manier? En zo ga je verder trechteren. Het begin bij Force als geheel en 
elke keer pak je daar een stukje uit wat je gaat verdiepen. 
 
Ik ben een beetje op zoek tools die gebruikt worden voordat dit soort beslissingen worden genomen. 
Wordt hier ook een andere afdeling bij betrokken? 
In principe doe ik de hele dag door analyses. De vraag is een beetje wat voor analyses bedoel je? Of 
we Force gaan aankopen? 
 
Nee, voordat er dus eigenlijk besloten wordt van oke wij willen gewoon Force gaan gebruiken om 
kosten te besparen en dat de die doorlooptijd korter wordt en het werk efficiënter wordt ingericht. 
Ik hoor bijvoorbeeld PowerPoint of Excel, maar ik hoor niet van we hebben bijvoorbeeld een SWOT 
analyse gedaan of we hebben een stakeholderanalyse gedaan. 
Dat is gewoon dagelijks onderdeel van onze functie en afhankelijk van wat je wil aanpassen of wat je 
wil doen, moet je zelf bedenken. Wat heb ik nodig en een stakeholder analyse; we hebben 
bijvoorbeeld recent even een klein stapje hebben we. Het digitaal ondertekenen van 
hypotheekofferte werd mogelijk gemaakt. We dachten we hebben coronacrisis, mensen zitten thuis, 
mensen kunnen niet langs komen. We moeten digitaliseren. Dan ga ik gewoon denken. Digitaal 
ondertekenen. Wat heb ik allemaal nodig? Dat ga ik gewoon zelf bedenken. En dan kom ik uit bij CLA 
nodig, want mag dat allemaal wel digitaal? En is die handtekening allemaal wel juridisch goed etc. En 
dan kom ik bij bepaalde afdelingen die mij daar meer over kunnen vertellen. En dan ga ik ook 
stakeholders benaderen. Wie moet er allemaal van weten? Maar dat zit gewoon in mijn hoofd. Van 
wie heb ik allemaal nodig? Wie moet hier kennis van hebben? Wie moet hier iets van vinden? En dan 
ga ik ook gewoon met andere mensen praten. Dit is wat ik wil. Vergeet ik iemand? Moet ik nog 
iemand betrekken? En op die manier geef je die stakeholder analyse vorm. Maar afhankelijk van het 
type wijziging doe je dat wel of niet? Afhankelijk van het project; stakeholder management heb je 
bijna overal wel in meer of mindere mate, want als je iets doet waar niemand iets mee moet doen, 
dan waarom doe je het dan? De stakeholder management vind ik ook het informeren van de 
adviseurs dat er een wijziging is. 
 
Jullie maken ook gebruik van roadmaps gaf je aan. Is dat iets wat je jaarlijks bijstelt, zo'n roadmap? 
Of valt dat ook onder een iteratief proces? 
Kijk, we hebben er nu eentje gemaakt voor 2021, maar ik weet nu al dat die in februari 2021 al niet 
meer klopt. Het is een ook een Agile proces, zo'n roadmap geeft richting en het geeft richting om het 
gesprek te voeren met andere partijen en geeft richting in het inzichtelijk maken van 
afhankelijkheden. Jij bent pas klaar in juli waarschijnlijk, maar ik heb al iets nodig in mei en dan kan 
je er met elkaar over in gesprek. Het wijzigt elke keer en eigenlijk gaat die zo, dus we proberen een 
voor Q1 al toch wel soort van vast te maken en een doorkijk, maar het einde van het jaar wordt 
natuurlijk steeds onzekerder. Je weet gewoon niet waar je tegenaan gaat lopen. Als je het dan hebt 
over cijfers om even snel een mooi voorbeeld te geven. We hebben de afdeling portfolio 
management en die doen echt de cijfers in de zin van de portfolio instroom/uitstroom, dus hoeveel 
mensen gaan naar andere partijen bij renteverlenging. Die hebben altijd gezegd van aflossingsvrije 
met basisvoorwaarden? Kost ons te veel geld, dus doen we niet. Maar op een gegeven moment 
zagen we onze marktaandeel teruglopen en gingen er steeds minder mensen kiezen voor een 
hypotheek bij ons. Dat kost ons meer geld dan wat het kost als je dan weer aflossingsvrij aan de 
basisvoorwaarden toevoegt. Dus vervolgens was het oké jongens, we moeten iets gaan doen, want 
we gaan starters verliezen. Dus we moeten die doorstromers weer aantrekken. Hoe kan je dat doen 
of niet? De doorstromers die nog een deel aflossingsvrij hebben, die verliezen we dus. Ze hebben 
dan al een hypotheek bij ons en ze verlengen niet. Ze gaan ergens anders naartoe. Je hebt heel veel 
verschillende informatie waar je iets mee kan doen. 
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Ik moet namelijk nog één iemand interviewen. Wie kan ik het best benaderen rondom de 
analyses/cijfers bij afdeling portfolio (valt onder Wonen)?  
NAAM DOORGEKREGEN. 
 
Wat je denk ik moet realiseren. Ik heb een paar jaar geleden zelf een masterstudie gedaan en dingen 
als modellen enzo die geven richting. Die helpen je heel erg om soms ergens boven te gaan hangen, 
maar je kan het gewoon niet één op één op een organisatie plotten, want als je het hebt over wat 
levert input? 
Aan de ene kant kunnen ontwikkelingen in de markt, bepaalde ontwikkelingen binnen de 
portefeuille of wetgeving een trigger zijn. Dat kan aanleiding zijn om bijvoorbeeld de opslag te 
verlagen of een nieuw product te ontwikkelen. Dat zijn allemaal middelen waar je aan kan sturen. 
Het wordt nu door wetgeving bijvoorbeeld mogelijk om execution only een lening af te sluiten om je 
huis te verduurzamen. Daar komt ruimte voor in de wet, dus dat is ook iets positiefs. Dat betekent 
dat je misschien een nieuw product kan ontwikkelen, maar ook ontevredenheid van medewerkers 
kan een input zijn. Weet je, het is natuurlijk zo ontzettend breed. De doorlooptijden bij 
Servicecentrum kunnen aanleiding zijn om aanpassingen te doen of om het proces in te richten. Het 
is niet één afdeling ofzo die de hele dag een beetje naar cijfers zitten te kijken en ons op de hoogte 
brengt van iets geks en dat je daar iets mee doen. 
 
Het blijft gewoon een wisselwerking volgens mij en je bent gewoon continu in gesprek en aan dingen 
aan het aanpassen. En dan vandaaruit neem je een besluit denk ik? 
Ja, je moet het besluit ook vooral niet te snel nemen, want iemand roept eens een keer wat en zou 
daar gelijk op willen acteren. Dan zouden we de hele dag alleen maar brandjes moeten blussen. Ja, 
maar als je maar brandjes blussen bent, dan kom je als bedrijf helemaal nergens. Dan ben je alleen 
maar in het hier en nu aan het poedelen en dan ga je je langetermijndoelstelling nooit halen. En dat 
is wat ik in ‘t begin zei met ‘’ik ben de hele dag werk buiten de deur aan het houden’’. Als iemand 
zegt ja, het is echt heel belangrijk. Ik denk dan; wat als we het niet doen? Wat gebeurt er dan? En 
dan zegt iemand ja, dan staat de AFM op de stoep. Oké, en hoe weet je dat? En waar blijkt dat uit? 
En pas als we echt een probleem hebben of groot risico zien? OK, dit is dusdanig belangrijk. We gaan 
onze roadmap aanpassen, dus we gaan het neerzetten van Force, gaan we even on hold zetten en 
we gaan iets anders doen. En bijvoorbeeld ook van die energietransitie; daar zijn hele leuke nieuwe 
dingen, maar nieuwe dingen leiden ons weer af van het neerzetten van Force en daarmee kunnen 
uitfaseren van HTC bijvoorbeeld. Het is continu. Afwegen van oke hoe belangrijk is het om onze visie 
die we hebben daarvoor aan te passen? Het is wel een proces, maar het is niet een proces wat je op 
papier kan uitrekenen.  
 
Hoe hoger je gaat hoe abstracter het wordt. Hoe denk jij daarover? 
Ja, nou weet je als het uiteindelijk echt wil weten, dan zou je iemand van het MT een mailtje kunnen 
doorsturen gewoon eens kijken of zij daarover in gesprek wil gaan. Ik kan me wel voorstellen als je 
het bijvoorbeeld hebt over financieel gezond leven. Daar kunnen best wel modellen aan ten 
grondslag liggen. Of zo heb je op bepaalde wetenschappelijke onderzoeken waaruit blijkt dat iemand 
die zich financieel gezond goed voelt en de wereld aan kan. En dus het kan wel zijn dat dat soort 
keuzes wel op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd is. Maar het is niet dan een model ofzo wat je 
standaard gebruikt. 
 
Even gericht op Force? Welke betrokkenen zijn er minimaal nodig om zo een beslissing tot uitvoering 
te brengen? 
Force is een toepassing zelf. Het is echt een systeem wat HTC advies doet, wat haar advies doet. Alle 
functionaliteiten van een hypotheekaanvraag zitten in dit nieuw systeem. 
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Als we even teruggaan naar de kaders; één van de doelstellingen ‘80% van de klanten krijgen 
zekerheid over hun online hypotheekaanvraag’. Ja, dat is een doel. Wie heb je dan minimaal nodig 
om dat tot uitvoering te brengen?  
Dat kan ik echt niet zo zeggen. Dus dit is als geheel wat we willen. Wat gaan wij daaraan bijdragen 
als tribe? En wat wij aan tribe aan willen bijdragen is dat we dus DEO willen neerzetten en welke KPI 
we daar aan gaan hangen. Dus hoe ga je dat meten? Dus het percentage dossiers wat via Force gaat 
is onze KPI waar wij op gaan sturen volgend jaar. Die beslissing nemen we gewoon met mijn 
leidinggevende, de business architect en IT. Maar de beslissing neem je gewoon met elkaar samen. 
Maar dan heb ik het over de invulling van je area doelen. Dan heb ik het dus niet over. Okay, wie heb 
ik nodig om vervolgens te bepalen wat ik dan ga doen? Want je kan wel zeggen we gaan DEO 
opschalen, maar hoe dan? En hoe dan? Die vullen wij als productowners echt zelf in? Er is niet echt 
een proces wat zegt nu moet je om een handtekening vragen van je leidinggevende. Dat doe je 
gewoon zo met elkaar. Op een gegeven moment ga je gewoon met elkaar kijken. Wat werkt het 
best? Wat werkt het handigst? 
 
En ook hier weer verschilt het per project wie je wel en niet nodig hebt? 
Zeker, absoluut. Voor sommige dingen heb ik bijvoorbeeld servicecentrum wonen nodig, want zij 
moeten dan iets gaan uitvoeren. Ik heb geen zeggenschap over het servicecentrum wonen, dus dan 
moeten wij daar de manager en een verbeterprocesmanager. Die hebben we daar wel nodig. Dus 
het begint met een stukje stakeholder management. Jongens, ik heb jullie nodig. Ik wil Iets. 
Vervolgens ga je proberen om samen tot een plan te komen en dat plan wordt dan aan hun kant ook 
wel afgetikt. Oke de tribe wil wat. Dit is het voorstel. Gaan we daarmee akkoord? Ja, nee, want het 
zijn al hun mensen die dat werk moeten uitvoeren. Wij mogen zelf binnen de tribe beslissen over 
onze mensen, over onze processen. Als je andere dingen nodig gaat hebben buiten je tribe of area, 
dan kom je in wat meer formele processen terecht en buiten je kaders. 
 
Is er sprake van evaluatie of monitoring na implementatie?  
Ja zeker, wij hebben eigenlijk gewoon een soort van PCDA cyclus. Monitoring kan heel wisselend zijn. 
Monitoren kan ook zijn; ik houd mijn oren en ogen open en ik kijk wat ik voorbij zie komen op de 
portal van medewerkers, cijfers, data dataverzameling etc. Bijvoorbeeld bij digitaal ondertekenen 
hebben we elk week bijgehouden hoeveel offertes digitaal getekend werden om te kijken van hoe 
vaak wordt er gebruik van gemaakt? Maar ook incidenten bijhouden. Hoe vaak gaat het mis om zo te 
kijken waar je moet bijsturen? 
 
En zo'n evaluatiemoment. Is dit een vast moment? 
Nee dit is geen vast moment, allemaal risico inschatting. Hoe vaak wil je cijfers hebben? Bij hoger 
risico of hoger fout gevoeligheid wil je misschien één keer in een week monitoren en zeg je voor je 
we willen een evaluatiemoment na week, na drie weken en nog een keer na zes weken. Bij andere 
dingen zeg je nou laten we over drie maanden kijken hoe het gaat. 
 
Doe jij dan die evaluatie? 
Als het gaat om nieuwe implementaties, dan is de product manager wel degene die het initieert. Ja 
ik moet iedereen bij elkaar halen die ik belangrijk vind om bij zo'n evaluatie aanwezig te zijn. Kan ook 
een gebruiker zijn.  
 
In hoeverre wordt de output van iets wat geïmplementeerd is, gebruikt voor het opstellen van 
nieuwe strategische doelen? 
Zeker, gebeurt niet vaak genoeg. Vaak ook omdat je de data ook gewoon niet altijd voldoende boven 
water kan krijgen. Maar mooi voorbeeld is denk ik van het digitaal ondertekenen. We hebben dat 
neergezet in de verwachting dat toch wel 20 procent digitaal ondertekend zou worden. Het was 
maar 3 procent. Nou ja, dan ga je natuurlijk wel bepalen van oké. Is het wel levensvatbaar? Ga ik hier 
mee door? En waarom wordt het dan zo weinig gebruikt? Toen bleek dat de scope van de 
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documenten die je mocht tekenen was te klein. Dan is het oké, maar dan willen er misschien wel 
meer mensen gebruik maken, maar mag het niet. Dan kunnen we dan die scope uitbreiden. Je gaat 
er wel onderzoek naar doen en die input gebruik je wel. Kijk, intermediairs bijvoorbeeld maken er 
helemaal geen gebruik van. Ja, dan ga ik het ook niet door ontwikkelen. Is zonde van mijn tijd. Dus 
die data die moet je zeker wel wel gebruiken. Maar ook voor de roadmap van Force. Kijken wij ook 
naar hoeveel aanvragen we binnen krijgen via het intermediair kanaal. Wat zijn de eigenschappen 
van die aanvragen? Bijvoorbeeld de arbeidsmarkt. Dat krijgen we nauwelijks binnen. Ja, daar ga ik 
niet nu mijn tijd en geld insteken. Nee, dan ga ik liever met tijd en geld steken in iets wat 500 keer 
per maand binnenkomt. Zo bepaal je dan ook je prioriteiten.  
 
Als samenvattende vraag; vanuit jouw rol gebruik je de volgende tools onder andere?  
Te denken aan een Excel lijsten, Lijsten in Teams , PowerPoint, geautomatiseerde dashboards 
(Business Intelligence), charters, road maps, gebruikersfeedback, queries vanuit het CRM systeem, 
Planner van Microsoft Office (to do list). 
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4-11-2020 
 
INTRO 
Uitleg over de doelen van het interview en het bespreken van het gebruik van data en 
vertrouwelijkheid. De Solution Architect geeft toestemming voor het opnemen van het interview en 
gedeelde data wordt uitsluitend gebruikt voor dit onderzoek 
 
INTERVIEWVRAGEN 
In hoeverre het digitaliseren of het automatiseren van producten of diensten op de agenda staat van 
het management. En welke prioriteit? 
Ja, ik zit natuurlijk niet in leaderschipteam, maar het feit dat digitalisering echt hoog op de agenda 
staat, dat is waar. Dat zie je in ieder geval met Force, dat is onze mid office, waardoor de 
hypotheekaanvragen het acceptatie proces doorgaan. Eigenlijk is het doel om het volledig te 
automatiseren, dus straight through processing (STP). Zoveel mogelijk en zo snel mogelijk. Dat ziie je 
natuurlijk ook in het project ‘direct een offerte’. Het doel was eigenlijk binnen 30 seconden om 
binnen 30 seconden eigenlijk een hypotheekofferte afgeven. En een offerte betekent voor ons een 
bindende verplichting als klant tekent de hypotheek te verstrekken. Langs de andere weg zie je het 
ook. We hebben ook de inkomensverklaringen die men ook verder automatiseert. In dat proces is er 
nog veel sprake van handmatig werk. En dan zie je ‘content recognition’ een rol gaan spelen; hoe 
kunnen we zo snel mogelijk de gegevens voor een inkomensverklaring uit de documenten halen? Als 
er niet al een bron voorhanden is die dat gestructureerd kan aanleveren en je ziet dat dat nu toch 
ontbreekt. Dat ligt vooral buiten de het bedrijf en daar kunnen wij niet zoveel aan doen dat dat er 
niet is. Het gaat natuurlijk om salaris en bedrijfsgegevens. Als deze in een PDF formaat zitten dan 
moet je het eruit zien te vissen. En dan is de enige manier van digitaliseren het toepassen van 
‘content recognition’. Je hebt natuurlijk basale software die dat überhaupt kan. Maar voor 
inkomensverklaring moet je bepaalde getallen bijvoorbeeld van het bedrijf uit de documentatie 
halen en kunnen bevestigen dat het inderdaad om de omzet gaat en niet om een ander getal. Dus 
we hebben wat uitdaging om vast te kunnen stellen; haal ik de juiste data eruit? Ja, onderdeel van 
het proces om te kunnen digitaliseren natuurlijk. Dus het heeft zeker heel veel aandacht. 
Nog een ander voorbeeld. Misschien interessant; de intermediairs aanvragen komen nu binnen via 
HDN (Hypotheken Data Netwerk NL). Dit is het landelijk schakelpunt voor intermediairs aanvragen 
om die naar de juiste geldverstrekker te routeren en intermediairs aanvragen gaan nu grotendeels 
door een oud systeem waar we eigenlijk al afscheid van willen nemen. Dat betekent nu dat mensen 
met de hand de gegevens uit het systeem moeten overbrengen naar andere systemen van dit 
bedrijf. De bedoeling is dat dat ook op Force wordt aangesloten. En dan kan het ook in grote mate 
geautomatiseerd verwerkt worden. En ook een ‘directe een offerte’ wordt ook richting die kant 
verder uitgebreid.  
 
In hoeverre is kostenbesparing een reden om te automatiseren?  
Niet altijd natuurlijk dat het echt direct bespaart, het dient ook om het aantal fouten te reduceren 
(datakwaliteit en foutgevoeligheid). Ja, als men iets moet overtikken, dan is de foutgevoeligheid 
groter, dan het automatiserend gestructureerd data ingevoerd krijgen en ik denk dat de doorlooptijd 
inkorten (van zowel klant als medewerker) dat het een heel belangrijk verschil is. Dan is je 
dienstverlening aan je klant meer van deze tijd. Of in ieder geval klantvriendelijker. Gegevens zoals 
salaris, et cetera. Dat moet eigenlijk heel snel verwerkt kunnen worden. Het genereren van een 
offerte op basis van je invoer zou eigenlijk heel snel moeten kunnen technisch gezien. Door de 
automatisering kan inderdaad kosten besparen en een aantal medewerkers uitsparen, die dit nu met 
hand doen. Ook ik denk dat dat niet het enige voordeel is. 
 
Werk je veel met de business architect? 
Ja, een deel van mijn architectuur zal ik aan hem moeten verantwoorden. Langs die weg zoek ik 
sowieso graag de afstemming met hem. Je begint de vraag; waar wil je business wise naartoe? En 
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het betekent wat mij betreft ook waar zie je je business architectuur en daarboven misschien 
domeinen architectuur? En waar willen we naartoe? Solution architectuur nodig om daarnaartoe te 
bewegen. En die laatste maken misschien van wat meer business visie naar de technische invulling 
daarvan. En anderzijds zie ik de relatie met mij en de IT lead. Die is natuurlijk vooral verantwoordelijk 
voor de lopende projecten en de capaciteit etc. En hoe het budget daarin wordt verdeeld. Dus ja, we 
kunnen leuke dingen verzinnen van de architectuur, maar als er geen team is die de delivery daarvan 
doet, dan is het een papieren versie. Voor mij is het heel belangrijk dat je in de architectuur ernaar 
kunt handelen. Ik heb niet zo veel aan alleen maar een hele mooie vergezichten. Het moet ook, zeg 
maar de volgende stap kunnen maken in de juiste richting. Welke volgende stap kunnen we maken? 
En volgende week, volgende maand etc. 
 
Ik wil graag een dubbelcheck doen om te begrijpen wat jouw rol precies is. De Business Architect 
krijgt kaders/doelstellingen mee vanuit business en jij helpt de business architect waar nodig? 
Veel van de business thema’s komen echt langs onze business owners en projectmanagers en 
dergelijke natuurlijk. Waar kunnen we natuurlijk geld mee verdienen, vooral met hypotheken. 
Vanuit de business architect; hij plot hoe gaan we dat doen en hoe valt en verdelen we die business 
functies? Welke systemen gaan we daar wel of niet aan voor gebruik of inzetten? En vaak zie je dan 
wel een gat ontstaan. We gaan bijvoorbeeld Siebel gebruiken als CRM systeem en daarnaast hebben 
we nog een cloud visie. Het is eigenlijk te vaag voor teams om op te kunnen handelen. Mooi, dat we 
eigenlijk de cloud willen gebruiken, maar dat betekent wel dat als wij in de cloud zitten en Siebel 
(CRM) draait nog in ons eigen datacentrum. Welke stappen zet vooral om het rekbaar te maken. Na 
de actie zie je wel dat ik een aanvullende technische rol neem. Ook door de security vraagstukken. 
Wat betekent dat dan voor security als wij in de cloud draaien? Het komt wel eens voor dat we echt 
een stukje roadmap hebben. Bij Cloud zie je bijvoorbeeld hoe graag we al onze applicaties naar de 
cloud willen overzetten en de roadmap kun je uitstippelen. Daar spar ik heel veel met de business 
architect en IT lead en de daadwerkelijke stappen om dat geïmplementeerd te krijgen ligt eigenlijk 
dan bij de teams. 
 
Je bent dus een schakel tussen de business architect en de IT lead?  
Ja, en met name ook op de teams om de vertaalslag te maken van; we hebben dus een aantal 
hoofdcomponenten bij elkaar gezet die we met elkaar in verbinding brengen. Hoe krijgen we dat dan 
dat het ook daadwerkelijk gaat lukken? Ik probeer me dan wel weg te houden van de hele 
operationele kant van de detailafstemming tussen teams komt zijn. Ja, dat lukt gewoon niet met het 
aantal projecten dat hier gelijktijdig loopt en applicaties die er dan zijn. En vanuit ons 
securityprogramma ben ik erg veel betrokken bij de security vraagstukken en namens de IT lead de 
security assessments op de systemen. 
Meer de bewaking van onze systemen, wat we eigenlijk eisen aan onze systemen en de 
overkoepeling daarvan. Heel veel teams lopen tegen vergelijkbare vraagstukken aan. Vergelijkbare 
integratie vraagstukken, vergelijkbare security vraagstukken. Daar kan je dan meer vanuit de 
technische architectuur een soort richting aangeven. Met de business architect bouw ik mee, maar 
met de teams niet. Een architectuur opstellen en uitschrijven van hier willen we naar toe en invulling 
geven aan de business requirements. Op die manier gaat het de architectuur board in. Je zou kunnen 
zeggen hiërarchisch verantwoord ik me aan de IT lead. Architectuur technisch inhoudelijk 
verantwoord ik me aan de business architect.  
 
Neem je zelf ook beslissingen? 
Ik doe dit in samenspraak met iemand anders. Voor de meeste dingen zoek ik wel afstemming en dat 
vind ik zelf heel belangrijk. Je ziet bijvoorbeeld rondom de ontwikkelingen van cloud. Wat gaat we 
nou wel of niet bijvoorbeeld doen? Maken we gebruik van bepaalde diensten of juist niet? Meestal 
geef ik een gevraagd of ongevraagd advies. Daarin geldt de security requirements. Als ook blijkt dat 
dingen niet zijn ingevuld om toch een risico indicatie te geven van waar hebben we eigenlijk mee te 
maken vanuit IT? Dit ook richting de IT lead, zodat die dat besluit formeel kan nemen. Ik ben niet 
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bevoegd, bijvoorbeeld om security risico's te accepteren. Dat ligt eigenlijk bij de business die de 
belissing neemt. Als wij zeggen van een bepaald systeem is, is authenticatie niet goed ingericht. Hoe 
erg is dat? Maar ik kan er wel een advies op geven of bijvoorbeeld onder deze omstandigheden het 
risico best beperkt of juist heel groot is. 
 
Weet jij wie er betrokken waren bij het nemen van beslissingen op strategisch niveau? 
Nee, het allerhoogste niveau niet. Ik krijg natuurlijk vooral mee wat er in de driehoeksverhouding 
nivo (business, IT en architectuur) gebeurt.  
 
Hoe kom je aan jouw opdrachten?  
Ja, dat is een hele goeie vraag. Hoe kan men eigenlijk geen zit heel makkelijk. Daar waar we met 
leveranciers te maken hebben, ben ik natuurlijk vanuit soluction architectuur de schakel. Daar is 
bijvoorbeeld één van de applicaties, waar nu de intermediairs aanvragen binnen komen, volledig 
geoutsourcet. Een bedrijf dat de software ontwikkeling doet, een bedrijf dat de hosting verricht en 
vanuit onze kant is daar wat meer, zeg maar functioneel beheer en een business ontwikkeling op. 
Heb daar geen technisch raakvlak meer. Daar kan ik precies juist de schakel vormen. Dat is nou bij 
één van die applicaties ook echt noodzakelijk. Daar zijn echt enorme problemen geweest rondom 
performance en security vraagstukken. Dan moesten we wel wat mee. Er was vanuit hier geen 
schakel om daarop bij te kunnen werken. Welke stappen moeten we dan nemen? Wat is het? Vanuit 
Topicus heb je engineers die daarbij helpen. Bij maatontwikkeling? Dan kan ik natuurlijk een groot 
deel van het inhoudelijke werk in het team zelf laten uitvoeren. Maar dan is wel de afstemming op 
de technische architectuur, doe ik wel en je ziet ook dat product owners mij dan ook weten te 
vinden en steeds beter. 
 
Je bent dus eigenlijk heel veel in gesprek met leveranciers om te kijken of het of het wel matcht met 
hetgeen wat het bedrijf wil? 
Juist, op technisch inhoudelijk vlak. Het denkproces willen invullen op zich dat is een meer business 
vraag. Dat neem ik even als gegeven. Ja wil niet zeggen dat het klakkeloos ga overnemen. Er zijn 
dingen die kritisch teruggelegd als ik denk dat het anders kan. Maar in principe is er de business kant 
daarin hoe het proces wordt vormgegeven, daar neem ik alles gegeven aan. Hoe we dat invullen met 
koppelingen en systemen en of we dat ook op een gegeven moment anders willen dan dat we 
misschien in het verleden hebben gedaan. En daar komt wat natuurlijk bij kijken. 
 
En hoe krijg je dat als gegeven? Wat voor tools geworden daarvoor gebruikt?  
Pragmatisch kan het soms gewoon met PowerPoint gaan. Iemand heeft een PowerPoint met een 
proces flow gemaakt of wat dan ook. We hebben ook Aris, waar alle (proces)modellen in worden 
vastgelegd. Dat kan ook een input zijn om een proces door te spreken en vaak op een kleiner niveau 
(op individuele applicaties niveau). Bijvoorbeeld in een meeting; dit wordt ondersteund met een 
PowerPoint presentatie en is op zich redelijk goed te doen. Ik zag namelijk ook dat je wat vragen 
rondom de Enterprise architectuur had. Het is natuurlijk niet zo dat we op een eilandje zitten. Ik 
weet niet of jij aangewezen bent op waar de Enterprise Architecture is gedocumenteerd? Er is 
namelijk een SharePoint plek waar zeer veel documenten zijn o.a. de technologie standaarden.  
 
Is de Sharepoint een tool die ik als leek ook kan begrijpen en lezen? 
Dan moet je denk ik focussen op de verschillende dimensies waarlangs de Enterprise architectuur 
ontstaat. Dus we hebben er proces management. En daar heb je tools voor die je kan inzetten. In je 
Enterprise Technology Standard staat welke tools we in principe willen gebruiken. Welke we niet 
willen gebruiken en welke eigenlijk al ‘retired’ zijn. Ik zal je zo een stuk doorsturen. Die input kan ik 
natuurlijk niet negeren. Ik kan wel zeggen; ik vind het hartstikke leuk om technisch architectuur te 
doen met iets wat haaks staat op de Enterprise architectuur. Tuurlijk, als we dat vastleggen en dat 
moet beoordeeld worden door een architectuur board dat daar op z'n minst vragen overkomen. 
Ergste geval dat wordt teruggelegd van je voldoet niet aan de standaarden. En dan is dus de 
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uitdaging. Hebben we de argumenten om af te kunnen wijken of hebben we gewoon niet opgelet? 
Hadden we de standaard moeten volgen? 
 
Gebruik jij Aris veel? 
Eigenlijk te weinig moet ik toegeven. In het verleden is er niet alles even goed vastgelegd in Aris. Dus 
het was voor mij in het begin erg lastig. Hoe ziet het landschap eruit vanuit technisch oogpunt? 
Welke koppelingen liggen er al? Dat is eigenlijk een gat wat ik nog meer moet gaan invullen, omdat 
eigenlijk beter vastgelegd te krijgen. En mogen andere mensen in de toekomst na mij komen, dat het 
in ieder geval vastgelegd is. In Archimate wordt de architectuur vastgelegd en dan hebben we geloof 
ik binnen nog het tap Scott model gekozen. Ik denk dat een waardevolle vorm is van standaardisatie 
op communicatie. In mijn ervaring laat Archimate wat interpretatie her en der over. Maar het geeft 
in ieder geval een meer eenduidige weergave van de soms houtje-touwtje PowerPoint presentatie. 
En dan moet je maar kijken hoe het moet interpreteren. En dat kan he, ik bedoel uiteindelijk 
onderaan de streep is het doel dat je het communiceert. Ik denk dat het communiceren op zich 
belangrijker is dan je model beschrijving A, B of C kiest, maar het helpt wel als er wat eenduidigheid 
is. 
 
Op welk mode/theoriel is de EA van het bedrijf gebaseerd?  
Tapscott model (TOGAF speelt daar ook een rol in). Maar ik weet niet of wij dat echt nastreeft. En 
ook daar is altijd maar de vraag. Het is mooi als je zegt dat je iets met TOGAF doet, maar of dat daar 
echt wordt toegepast in de praktijk? Het is niet zwart wit in ieder geval. Ik weet bijvoorbeeld dat 
voor de meeste engineers waar ik mee te maken hebben; die kennen Archimate niet, dus ik kan een 
algemeen plaatje uittekenen tot in een geweldig detail. Het is heel mooi, maar je ziet dat maar heel 
weinig mensen het goed genoeg kennen om het echt goed te kunnen lezen. En dan kom je toch vaak 
terug in een soort versimpelde notatie die minder gebonden is aan Archimate of anders. 
 
Kun je me iets meer vertellen over Archimate? 
We gebruiken Archimate 2 en die is wat beperkter dan Archimate 3. Archimate 3 kun je veel meer 
ook op strategie laten vastleggen, maar dan in de notatie. Maar nogmaals, dat heeft alleen zin als je 
dat gebruikt. En als de mensen die dat zien weten wat je ermee bedoelt. Dat is een zeer waardevolle 
manier vind ik om het te visualiseren. En het helpt beter dan een boekwerk met documentatie. Je 
kunt sneller lezen waar het over gaat. Archimate 2 neemt het strategisch nivo qua architectuur niet 
mee. Dit is ook eerder een speeltje voor de architecten. Vanuit de business kant wordt er meer 
gebrainstormd over wat je wil. 
 
Kan jij beschrijven hoe strategische beslissingen (kaders) invloed hebben op de EA? 
Force gebruikt natuurlijk 1 van de principes van de architectuur; ‘Inkopen boven zelfbouw’. Maar dat 
is denk ik bij voorbaat bij uitstek van toepassing op Force, want dit kopen we als pakket. De huidige 
toepassing HTC, is eigenlijk allemaal maatwerk van het bedrijf. Wat je heel erg ziet bij het inkopen 
van een pakket is dat je voor een deel verschuiving krijgt van je werk. Daar waar je eerst het hele 
stukje software zelf bouwt, heb je bij een pakket; hoe ‘embedden’ we het pakket eigenlijk in het 
landschap in. Bijvoorbeeld Force heeft natuurlijk niet alle integratie met alles wat wij specifiek bij de 
ons doen. Mooi voorbeeld offerte risico, zoals een offerte afgeven levert dat dan zeg maar financiële 
verplichtingen of risico voor ons op? Dat willen we graag inzichtelijk hebben. Het pakket Force sluit 
niet aan op onze data logistieke keten. En als je die data toch wil hebben, zal je dus moeten gaan 
‘embedden’ in je landschap. Dat betekent iets tussen moet er tussen zitten dat data uit Force haalt 
en naar de data logistiek brengt. Je ziet op heel veel plekken integratie werk ontstaan. Force kan 
documenten maken, maar ja die willen wij opslaan in EKD (CRM). Er moet dus ergens een brug 
worden gemaakt tussen een document dat in Force komt en in EKD komt. Sterker nog, het 
genereren van een document moet natuurlijk in de huisstijl van het bedrijf. Force is geen ‘document 
generating system’ en zeker niet ingericht op de huisstijl. Dus daar krijg je weer zo'n soort integratie 
puntje. Dus dat zie je dat dan vooral de gevolgen zijn van het introduceren van een pakket en soms 
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ook simpelweg de werkwijze van het pakket niet aansluit op het proces wat we hebben. En dan krijg 
je een vraag wie gaat het maatwerk doen? Leg je dat bij de pakket leverancier neer en moet hij het 
‘embedden’ in onze landschap of leg je het bij onszelf neer? Wij gaan zorgen dat het pakket ingebed 
wordt in onze eigen landschap en dat vind ik een heel belangrijke impact die je ziet bij de introductie 
van elke vorm van pakket. Die vraag komt elke keer terug.  
 
Komt er dan de topic ‘security’ bij kijken?  
Ja zeker, om je een voorbeeld te geven; via de intermediairs route krijg je een kopie van 
identiteitsbewijs. Dat valt onder de zwaarste confidaliteit classificatie die we kennen. Ik weet niet of 
je helemaal bekend bent met termen als AIC ratings (availability integrity confidentiality) of 
beschikbaarheid, echtheid en vertrouwelijkheid. Paspoorten of kopieën van identiteitsbewijzen 
vallen onder de hoogste categorie. Die komen HDN binnen, die komen Force in en die gaan 
uiteindelijk door een integratie component en dan komen ze in EKD. Dat betekent dat je over de 
hele keten dus in één keer moet garanderen dat je die kopietjes op de juiste wijze verwerkt. Dat is 
niet alleen maar het systeem doorpompen, maar ook ergens opslaan. Logging moet op orde zijn. 
Wie kan er allemaal bij? Hoe bouw je inderdaad dat alleen maar de juiste mensen erbij kunnen etc. 
Daar komen een heleboel vraagstukken erbij als gevolg daarvan. 
 
Krijg je dan ook te maken met afdeling Legal en Risk? 
Bij de vaststelling van die ratings, want dat bepaalt uiteindelijk welke security requirements je moet 
voldoen. Je hebt dan te maken met privacy. Hoe typeren we deze data en niet alle stromen die door 
ons systeem staan zijn natuurlijk hetzelfde. Maar er zijn ook gegevens die veel minder gevoelig zijn 
bijvoorbeeld rentestanden die vandaag of eerder al ingegaan zijn; daar is helemaal niets geheim aan. 
Dat maakt nogal uit wat voor soort data er doorheen gaat. Wie moet erbij kunnen of mogen? En 
mag het hele bedrijf erbij? Daarbij is ook de vraag of je er vanuit jouw rol bij mag of dat een heel 
select groepje erbij mag? Eigenlijk misschien je secundaire gedeelte van de architectuur die niet 
primair op je systeem zelf gaat, maar waarmee je die systemen levert; delivery systemen. 
Hoe zwaar weeg je wijziging? Bijvoorbeeld; nieuwe rentestanden doorvoeren voor hypotheken is 
heel erg gevoelig. Als dat fout gaat, dan kost dat echt serieus geld, een extreem voorbeeld; je zou 
maar negatieve rentes doorvoeren op die hypotheken. Dan verdien je dus terug op je hypotheek. 
Best onwenselijk, is heel leuk voor de klant, maar niet zo leuk voor ons. Dus dat maakt het nogal uit 
of je zo'n systeem of je dat zomaar mag aanpassen. Je hebt het systeem zelf en de applicatie die 
rentestanden beheert en je hebt de infrastructuur systemen waarmee je die applicatie bouwt die de 
rentestanden kan doorvoeren. En daar heb je ook hoge eisen aan. Dus heb ik te maken met 
rentestanden? Is een voorbeeld van compliance. Daar zitten extra strenge eisen aan, ook hoe je die 
systemen in productie mag nemen. Je moet dus altijd kunnen aantonen wie welke wijzigingen heeft 
gedaan. Er moet altijd een extra paar ogen bij zijn geweest voordat het naar productie mag. Sterker 
nog, het team mag het zelf niet naar productie brengen in dat geval. Je moet akkoord krijgen van 
een businesowner of misschien gedelegeerd naar een productmanager/-owner. Daar zitten best wel 
eisen aan.  
 
Hoe leg je dat vast?  
Ja, daar speelt EA een rol, want die legt namelijk op die punten eigenlijk de standaarden vast. 
Misschien in heel specifieke term ‘Agile DevOps’. Dat is de wijze waarop wij op enterprise niveau is 
gezegd; zo willen wij dat software gereleased wordt en de wijzigingen/broncode worden inzichtelijk 
worden gemaakt en wie welke wijzigingen op welk moment gedaan en welke versie van deze 
applicatie, op welk moment in productie gaan. En wie heeft er approval gegeven? 
 
Maar leg je dat zwart op wit?  
Agile devops is dan de tool; op de enterprise staat voorgeschreven als de tool waarmee dat moet. 
Als Agile Devops zo wordt ingericht, dan kan je zorgen dat deze applicatie op de juiste manier 
oproepers haalt en vast wordt gelegd welke versie wanneer naar productie gaat, wie welke 
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wijzigingen heeft gemaakt. Het is onderdeel van die standaard tool die je daarvoor moet gebruiken. 
Waar draait de applicatie uiteindelijk? Is dat buiten het bedrijf, omdat we hebben ingekocht? SaaS 
oplossing? Is dat iets wat we zelf bouwen en draait het dan via onze systemen dat in het eigen 
datacentrum of in de cloud? En als we in de cloud zitten, draaien we dat dan op een deel van de 
cloud die wordt beheerd door een IT team? Of leg je dat beheer bij de teams zelf? Het zijn allemaal 
zaken waar ik komen kijken. Dat is natuurlijk ook waar ik een rol in speel. Vanuit EA, krijg je de 
richtlijnen/kaders. Je kan daarvan afwijken, netals in het voorbeeld Devops. De standaard gebruiken 
wij nog niet. Maar ja, dat betekent dat we die afwijking moeten kunnen onderbouwen. Richting 
security bijvoorbeeld. Waarom wijken we af? Legacy kan een reden zijn. Het is soms heel handig om 
het team te vragen; waar lopen jullie dagelijks tegen aan? Maar loop je dan eigenlijk tegenaan? Een 
enkele keer moet je ook een knoop doorhakken als je met een team niet uitkomt? Ja, dan gaat 
misschien de hiërarchie even tellen. Dan neem je gewoon die beslissing over de technische 
architectuur en daarbovenop business architectuur.  
 
Kan je beschrijven hoe EA wordt ingericht na een strategisch besluit? 
Dit verschilt per project; op applicatie niveau, met name rondom de technische architectuur is wat 
minder spannend. Maar project als DEO; dat heeft best wat impact. Je proces verandert langs 
verschillende systemen. In zo'n keten verandert dat en dat vereist best wat voorwerk. Het begint 
vanuit Architecture hier met een project staat architectuur dan komen de business requirements in. 
De belangrijkste data en technische requirements, infrastructuur technologie. Die wordt 
aangeboden aan een architectuur board financieren; afhankelijk van het onderwerp kan het zelfs 
nog een niveau hoger gaan. Er is ook nog een domein architectuur board. Daar zit een review proces 
op, dus vanuit degene van de board kunnen reviewen. Meestal wordt er ook nog wat reviews ook 
buiten de board gevraagd, met name om de eerste versies wat scherper te krijgen, maar uiteindelijk 
het formele review komt vanuit de board. Afhankelijk van wat daar uitkomt, krijg je wat 
wisselwerkingen. Komt er een nieuwe versie en dan is het idee dat je project architectuur. Dan 
komen de werkpakketjes voor de teams. Wat hebben we nou daadwerkelijk gerealiseerd en waar 
zijn we afgeweken? En waarom eigenlijk? Dat is misschien wel interessanter en daar komt alles voor. 
Bij DEO hebben we inderdaad gezien dat er al kleine afwijkingen waren. Een ander project hebben 
wat grotere afwijkingen geconstateerd. 
 
En wie heb je minimaal nodig om aan het uit te laten voeren? 
Op het allerhoogste niveau zijn de kaders natuurlijk een soort van input. Als je iets zeg maar ik moet 
dus met process management systeem en zou je gaan kijken van welke heb ik dan? Het vaststellen 
van de PSA (project start architecture). Dat doen we in de praktijk nu met de business architect. 
Afhankelijk van de strekkingen, bijvoorbeeld bij direct een offerte, begon dat. Bij oriëntatie en advies 
ging dat door tot en met acceptatie en fulfilment. De business analisten en solution architect worden 
betrokken en soms ook wel is er één van de senior ingenieurs. Met namen als detail input toch niet 
helemaal helder is of als er specifieke vragen zijn. En dan wordt het document vastgesteld. Vanuit 
het RAKI-model wordt legal, risk en compliance geconsulteerd. En dat hangt ook een beetje van af 
wat de strekking van de vraag is. Ja, maar het kan best zijn dat er hele belangrijke aspecten uit 
komen rondom legal/compliance. Vragen zoals wat is je bewaartermijn? Hoe lang mag je de data die 
je in je proces maakt vasthouden? 
 
Is er sprake van evaluatie of monitoring wanneer je iets implementeert? 
Ja, we hebben natuurlijk het eind architectuur. Maar goed, je mag natuurlijk hopen dat je niet pas 
aan het eind erachter komt dat het compleet anders is gegaan. Hoe wij dat in ieder geval doen is; ik 
heb met wisselende teams regelmatig contact, waarbij we in wat meer detail met technici kunnen 
bespreken. Die hebben tweewekelijks wat zij noemen een technisch raffinement gepland. Wat zijn 
echt technische onderwerpen hebben? Dat maakt het ook makkelijker, want je ziet bijvoorbeeld dat 
het hele specifieke technische vragen. Dat toch wel eens de beleefwereld van de meer functionele 
business kant en moet voorkomen dat het alleen maar over functionaliteit hebben. En straks een 
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heel mooi functioneel systeem, maar dat aan geen enkele security eis voldoet. Het is handig om die 
onderwerpen soms in gescheiden meetings te behandelen, maar ze raken mekaar wel eens. Bij 
rentestanden? Dan heb je te maken met vier ogen principe. Ja, dat is wat breder is dan alleen maar 
hoe je dat business ways doet. Ze heeft namelijk ook eigenlijk invulling aan een deel van je security 
requirements en het ontbreken daarvan betekent dus een heleboel andere uitdagingen. Dus u langs 
die weg er is wel wat informele grensbewaking. 
 
Hoe evalueren/monitoren jullie rondom Force?  
Wij hebben met Topicus als leverancier verschillende overleggen. Sinds kort is daar ook een 
operationeel overleg dat waarbij meer de lopende zaken worden besproken. Een tactisch overleg 
daar schuif de IT lead bij aan. Daar gaan de thema’s over die wat meer vragen en misschien ook wat 
ingrijpender zijn en wat verder in de tijd staan er meer op kwartaal nivo? We hebben vanuit de Area 
een tweewekelijks overleg met de business architect en de architecten van Force. Er waren 
bijvoorbeeld wat issues met CRM systeem. En wat is dan de oplossing? Hoe gaan we ermee om? En 
wat is als bewijs? Doen we een Quick en Dirty oplossing? Wat is de langetermijnoplossing? Of laten 
we voor wat het is? Dat hebben we wel eens langs die weg zeker wel regelmatig contact met een 
andere leverancier, ook al is iets minder frequent en wat minder structureel. Force is echt een mid 
office oplossing, dus we zullen vaker in overleg moeten. De offertes komen vanuit hoeken (lokale 
kantoren, intermediairs) en voor verschillende doelgroepen. Het is wel een heel elementair systeem, 
dus ook goed om daar regelmatig contact over te hebben. Wij hebben op area nivo een architectuur 
board ingesteld op de lage architectuur, beslissingen ook gewoon binnen de area kunnen afsluiten 
en communiceren en bespreken en waar bedenken dat het nodig is leggen we een nivo hoger. 
Hoewel dat continue bewaking en in inhoudelijke kennis wisselingen is rondom de belangrijkste 
architectuur besluiten. 
 
Wordt de output van de overleggen weer gebruikt om nieuwe doelen/kaders te bedenken?  
Durf ik niet met zekerheid te zeggen. Het komt doordat ik te weinig afgeronde projecten heb gezien 
sinds mijn start (feb). Voor DEO zijn we pas deze week begonnen met de projecten in architectuur. 
En ik heb net vanochtend de laatste aanvullingen daarop gedaan. Van afwijkingen ten opzichte van 
de staat architectuur. Voor mij is het niet allemaal helder. Mooi dat we dat doen. Ik ben ook een 
voorstander, maar ik ben wel heel benieuwd van wie pakt dat dan op en gooit het een nivo hoger? 
 
Kan je misschien wat meer vertellen over de tools die jullie architecten gebruiken? Doet 
bijvoorbeeld een architect ook bepaalde analyses?  
Ik heb ze zelf nog niet gezien voor de architectuur. Wel op applicatie niveau, waarin bijvoorbeeld het 
aantal, de code, kwaliteit of wat dan ook wordt gemeten. Dat zie je op architectuur niveau niet. Ik 
gebruik geen QBR tool. Waar ik benieuwd naar zou zijn; welke key performance indicators kies je 
voor architectuur? Hoe meet je dan je architectuur? Wat wil je dan weten? Wanneer vind je 
architectuur dan goed? Wat vind je dan dat je moet meten? Daar heb ik eigenlijk nog geen helemaal 
geen beeld van gezien. En als je dat niet vastgesteld dan valt er vrij weinig te meten. 
 
Business die initieert de plannen of zie jij het andersom? Dat architectuur teruggeeft aan business 
van dit moeten we gaan bouwen? 
Een deel wel, de business architect challenget de business. Het is mooi dat ze iets hebben verzonnen 
op een bepaalde manier willen, maar dat wil niet zeggen dat het ter kennisgeving wordt 
aangenomen, dan wel wordt uitgevoerd. Die kritische blik vanuit architectuur wel en van mijn kant 
ook. Hoe gaan we dat realiseren? Doe we het wel of niet in de cloud? Dat zijn enkele dingen die ik 
als tegengas teruggeeft. En ook langs die weg, zie je ook vanuit architectuur dat er wat wensen zijn.  
 
Wat vind je zelf van EA Tools/documentatie die je gebruikt voor je werk? 
Ik vind het persoonlijk nogal een versnipperde vorm van informatievoorziening die we naar elkaar 
hebben. Powerpoint presentaties, maar is niet altijd helder waar de presentaties staan of hoe dat 
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beheerd wordt. Er wordt wat verspreid via Teams/sharepoint. Dan heb je natuurlijk de meer formele 
documenten die bij de board komen. Maar ja goed, pas als de board ze heeft geaccepteerd dan 
staan ze op een vaste plek. Stel je stuurt iemand op een nieuw project en vraagt van zoek de 
documentatie waarbij elkaar? Dan ben ik benieuwd of je alles even goed is gedocumenteerd. 
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19-11-2020 
 
INTRO 
Uitleg over de doelen van het interview en het bespreken van het gebruik van data en 
vertrouwelijkheid. De Area lead geeft toestemming voor het opnemen van het interview en 
gedeelde data wordt uitsluitend gebruikt voor dit onderzoek. 
 
INTERVIEWVRAGEN 
In hoeverre staat digitaliseren (automatiseren) van diensten/producten van de organisatie op de 
agenda van het management? 
Nou, onze belangrijkste doelstelling in onze Area is de doorlooptijd van de dienstverlening aan de 
klant verkorten. Dus als je daarnaar kijkt, dan is eigenlijk je noordster. Dat kan je op een aantal 
manieren bereiken en één van de manieren is ook je bewerkingstijd verkorten. En om dat invulling 
aan te geven is natuurlijk digitalisering heel erg belangrijk, dus van menselijk handelen naar meer 
geautomatiseerd. Dat levert een aantal voordelen op. Je hebt minder handjes nodig, minder chinese 
interface, maar ook je kwaliteit kan omhoog gaan, wat ook natuurlijk een belangrijke input metric is 
voor je doorlooptijd verkorting. Hoe lager de kwaliteit, hoe meer beheermaatregelen je moet nemen 
om die kwaliteit onder de knie te krijgen. En daarmee ook langere doorlooptijd. Dus onze doel is, en 
dat is ook een van de doelstellingen die er staan in de essential intent van wonen, 80% van de 
vragen direct ook kunnen accepteren of ja kunnen zeggen tegen de klant. En dat leidt er dus toe dat 
in ons proces zoveel mogelijk standaarddingen willen automatiseren/digitaliseren in een straight 
through processing (STP) omgeving. Niet alles kan, je moet altijd de afweging maken rondom ‘Return 
on investment’. Hoeveel tijd heb je ervoor nodig? Hoeveel kost het qua energie om iets te bouwen? 
En wat levert het op? Dus dat is wel belangrijk om daar in te zien of te kijken? En je moet vooral 
uitgaan van de grootste doelgroepen die er zijn tussen allerlei ‘specialties’. Dat soort zaken, de vraag 
is moet je dat automatiseren? Tuurlijk, wat kan je zeker doen? Maar je kan dat ook zien als 
maatwerk waar je ook een andere prijs voor zou kunnen vragen. 
 
Ja, als je zegt ‘op maat’ product. Dan denk ik gelijk aan de wat complexere producten die we niet 
meer verkopen. Bedoel je dat? 
Bijvoorbeeld een verhuur hypotheek of een overwaarde plan. Dat verkopen we nog steeds. Of 
generatie hypotheken; dan heb je meerdere debiteuren. Het wil niet zeggen per definitie complex, 
maar het is wel een soort van specialty wat eraan zit. Daarnaast hebben we ook een aantal 
‘explains’. Laten we zeggen je standaard acceptatie rolls die kan je heel gemakkelijk automatiseren, 
maar bij explains heb je een menselijke kijk nodig. Op een stukje beoordeling of je het wel of niet 
gaat doen. Daar heb je een adviseur of een acceptant voor nodig. Zowel voor intermediair als lokale 
kantoren; want het lokale kantoor is een adviseur met als rol acceptant. Maar sec gezien is de 
adviseur die iets zegt over de betaalbaarheid van de lening en de acceptant die kijkt naar het 
acceptatie beleid en of die past binnen de voorwaarden. Dus wij zijn nu ook bezig met een 
programma om laten we zeggen alle explains op één centrale plek ook te gaan accepteren en niet 
meer op drieduizend plekken of bij 3.000 mensen. 
 
Zijn er eventueel nog andere strategische doelen die op datzelfde moment zijn bedacht? Of is dit 
nou net zo'n doel die alleen bedoeld is voor jou area? 
Het is een tribe doelstelling. Het is een tribe doelstelling waar ik een specifieke doelstelling voor mij 
aan heb gekoppeld. De tribe objective is; ‘we offer 80% of the customers immediate certainty in the 
search for a home’. En wij hebben er aan gekoppeld; ‘increase rapid certainty best scaling up the 
immediate proposal functionality’. Dat is Area objective. Als je kijkt naar deze specifieke tribe 
objective, dan denk ik wel dat ik 95% hier aan bijdragen. Maar het zou ook kunnen zijn, bijvoorbeeld 
bij area ‘oriëntatie en advies’ en die heeft bijvoorbeeld een soort verklaring bij oriëntatie ‘bieden 
met meer zekerheid’ en dat is natuurlijk ook dragen bij aan ‘immediate certainty in the search for a 
home’. Onze tribe is opgedeeld in procesdelen, maar de journey van de klant gaat natuurlijk altijd 



 
 

69 

van het oriënteren van een huis naar minder goede omstandigheden en dat regelt ‘bijzonder 
beheer’. Dat is toch de flow die je pakt. Maar als we hier kijken naar deze tribe objective, onze area 
objective hebben we daar wel één op één aan gekoppeld. En het draagt ook bij, want we hebben 
daar KPI’s aan gekoppeld. Laten we zeggen lagere kosten, verkorten van de doorlooptijden 
(Northstar) etc. Dus eigenlijk hebben we een vijftal KPI; reduce lead time (doorlooptijd), CES effort 
score (dus hoe makkelijk hebben wij het voor u gemaakt. Dat geldt ook voor dit proces. Lower costs 
is er 1, back to green en more volume, maar dat ‘more volume’ is eigenlijk even tijdelijk, want je wil 
dat vooral vanuit de ouwe straat naar de nieuwe straat gaat. Je moet eerst zorgen dat je volume 
creëert, wil je daarna ook kunnen werken aan je doorlooptijden verkorting. 
 
Bedoel je daarmee dan, aangezien we met starters in Force zijn gestart, dat je dus eerst ook andere 
doelgroepen moet overbrengen naar Force? 
Het doel was 70% van de starters gaan door de nieuwe keten Force. Nu zien we dat we op 50% 
zitten. De vraag is hoe komt dat? Waar valt het op uit? Wat zien we met name in energiebesparende 
voorzieningen? Dat hebben we nog niet ondersteund in Force en daarmee zakken we eigenlijk terug 
naar 50%. Je kan iets heel gaafs neerzetten, maar als er geen starter doorheen kan, dan heb je nog 
niet. Dus dat is ook een belangrijke doelstelling voor ons. 
 
Als we het hebben over 1 van de strategische doelen zoals die 80% van de klanten die jullie willen 
behalen. Hoe is die beslissing genomen? Doe je dat in je eentje? 
De essential intent hebben we eigenlijk met alle area leads, die er toen waren, met elkaar gedaan. 
Het is wel zo dat dit input is geweest vanuit mijn area. Ik heb twee jaar á 3 jaar terug met de 
productmanagers een soort dromensessie gehad. Als we nu mogen dromen, waar staan we dan over 
een jaar en over twee jaar? En op basis daarvan hebben we eigenlijk ook onze purpose bedacht, nl. 
inzicht, gemak en snel zekerheid. En hebben ook gezegd hoe gaaf zou het zijn als we 80% van de 
klanten dit snel zekerheid kunnen bieden door direct die offerte neer te leggen? Dus het enerzijds is 
het vanuit de area, maar anderzijds hebben we het ook gebruikt van onder neergelegd als dit is een 
stip waar we naartoe willen. Dus we hebben echt met elkaar 3 jaar terug echt een stip neergezet. 
Waar willen we over zoveel jaar staan? Wat gebeurt er in de markt? Waar gaan we naartoe en hoe? 
Waar zit ons onderscheidend vermogen? Want die dozenschuiver is er overal. Waar heeft het land 
behoefte aan? Aan drie dingen, dachten wij en hoe vul je dat in? En zo is dat eigenlijk ontstaan. 
 
Je gaf net aan met de area leads hebben jullie de doelstellingen bedacht. Zit daar dan ook iemand bij 
van de groepsdirectie? 
Nee, maar wat je wel ziet is natuurlijk. Kijk als je vanuit mijn area kijkt, dan heb ik het drie jaar 
geleden, vier jaar geleden misschien nog gedaan. De groepsdirectie heeft een aantal belangrijke 
goals. Dit vertaal je naar laten we zeggen de goals van Retail. En die hebben we weer vertaald naar 
de goals vanuit Wonen. En die heb ik weer vertaald naar mijn area. Dus ik heb wel een cascadering 
gedaan. Dus ook de essential intent is een soort cascadering tussen verdere doorvertaling van de 
strategische doelstellingen vanuit Retail.  
 
Dus jij krijgt kaders van bovenaf en de invulling mag je zelf bepalen samen met andere area leads? 
Ja, dus we hebben natuurlijk het kader strategische doelstellingen Retail en dhr. Mulder is de Tribe 
Lead en samen met elkaar kijken we hoe vullen wij dat stuk? Hoe vertalen wij dat door naar Wonen? 
 
Dat is dus puur op brainstormsessie? Doe je dit niet eventueel op basis van output/resultaten van de 
jaren daarvoor?  
Het gaat natuurlijk ook over data, maar we hebben wel gekeken naar de ‘essential intent’ waarin we 
een soort coaching traject met elkaar hebben gehad. Ik heb een aantal zaken die input vormen voor 
alle strategisch spanningen rondom Intermediair (onze groei). Dat hebben we samen gedaan met 
onze andere labels. Dat is input geweest en we hebben allerlei marktonderzoeken gedaan. Dat is 
input geweest, ook voor de essentie intent. En zo zijn er een aantal vlakken geweest wat input is 
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geweest om te kijken. Waar staan we nu? En wat hebben we nodig om die leider nog te kunnen 
blijven in de markt? Want hypotheken is een belangrijk product. Kunnen wij dit niet meer verkopen? 
Dan kunnen we onze tent sluiten. Het is een belangrijk product waar andere dingen aan gekoppeld 
zijn en wat je ziet is op basis van cijfers; wij waren jaren gericht op nee, dat kunnen we zelf wel. Wij 
zijn fantastisch. Ook Force was dichtgespijkerd, dat er geen intermediair post doorheen kon, want 
het woord intermediair was taboe. Maar als je kijkt naar de markt; vroeger zaten we op ongeveer 
50% via directe kanalen en de rest ging via het intermediaire kanaal en dat werd al snel 40% 60%. En 
nu is het zelfs 30% 70%. Maar via het intermediair kanaal deden we 2 op de 100 posten. En als je bij 
het directe kanaal waar je goed zit zakt en bij het intermediaire kanaal op hetzelfde blijft en stijgt. De 
klant die kiest zelf waar gaat hij naartoe? Dus tussen de zes en zeven van de 10 klanten gaat naar het 
intermediair voor hypotheekadvies. Als wij daar niet vertegenwoordigd zijn in die markt, dan zijn we 
weg. En dat is ook een belangrijke input geweest op; waar gaan we naartoe? Dus wat vindt een 
intermediair belangrijk? Want die wil zijn brood diep gesmeerd belegd hebben? Die wil gewoon een 
aantal dingen? Snelheid, duidelijkheid en zo veel mogelijk zelf hoeven te doen? Want daarmee blijft 
er meer van de advieskosten bij hem liggen. Het is ook een beetje kosten baten. En tuurlijk, prijs is 
ook belangrijk, want intermediair is toch wat meer prijsgevoelige markt, maar ook doorlooptijden is 
essentieel. Als jij niet levert dan gaan ze weg. Dus ook daar moet je gaan kijken. Waarom ook 
digitaliseren? Hoe je die intermediair dat kan bieden om meer top of mind te komen en dat kan je 
natuurlijk doen via de prijs as, maar er is meer voor nodig. Doelstelling is ook dat het meer top of 
mind bij de intermediaire komen. Dus ook alles wat we doen, in ieder geval bij mij in de area is veel 
gericht om de intermediair straat goed neer te zetten. Het heeft wel geresulteerd, want een 
doelstelling was 2.9 miljard en hebben nu een doelstelling gehaald van 4 miljard dit jaar al en we zijn 
nu t/m oktober. Dus, het is wel belangrijk, ook in deze context. 
 
Je had het over data en ook over marktonderzoek? En krijg jij van afdeling de benodigde cijfers of 
doe jij zelf analyses/onderzoeken?  
De squads doen dat vooral, want zij hebben KPI’s, want de area objectives zijn weer doorvertaalt 
naar de squads milestones en iedere squad heeft een purpose en KPI. Dus hoe stuur je de backlog op 
basis van hoe staan we ervoor met mijn KPI? Dus KPI is heel erg op commercie, efficiëntie en risk. 
Stel je risk component is echt bagger (diep rood). Dan kan je van allerlei dingen willen, maar je moet 
eerst zorgen dat je opgelost hebt. Dan kan je op andere stukken overgaan. Zij zorgen zelf ook dat ze 
een stuk van die data hebben. Dus ik heb ook drie squads op intermediairs zitten en ze weten 
precies hoe de markt er voorstaat dus. Dus ik vind het ook heel belangrijk dat ook belangrijk in wat 
we doen is ook continu kijken. Wat gebeurt er om ons heen? Wat is de feedback van de gebruikers? 
En wat kunnen we doen om steeds iedere dag het beter te maken voor de klant? Daarnaast liggen er 
een heel grote uitdagingen op IT gebied, omdat we een hele oude omgeving hebben. Die mensen 
zijn echt eigenlijk al met pensioen en heel moeilijk te krijgen en ook allerlei zaken die we daarin 
willen doen is heel erg handmatig. Heel veel overtikken werk, dus we moeten echt naar een nieuwe 
omgeving toe. Dat plan ligt er ook, decomission noemen we dat, om van het oude systeem naar het 
nieuwe systeem in te gaan. Dat is ook één van de doelstellingen.  
 
Je krijgt eigenlijk van alle kanten data. Wat doet de organisatie precies om aan strategische doelen 
te komen? En wat voor data precies gebruiken ze dan? Dit kan bijvoorbeeld een Dashboard, SWOT, 
BSC etc. Ik mis de methodes eromheen.   
De SWOT analyse zit helemaal in die strategische analyse van het intermediair. Daar hebben we 
natuurlijk wel heel erg goed gekeken van wat zijn je zwaktes/sterktes/kansen etc. Daar is zeker naar 
gekeken. Ook als je kijkt, want daar ligt ook een hele strategie wonen. Dat is ook gebaseerd op een 
SWOT analyse, maar ook door marktcijfers; wat zien we gebeuren in de markt? Portefeuille 
ontwikkelingen noem ik maar op. Dat klopt, dat ligt er allemaal wel. Maar dat is wel heel erg op 
Tribe nivo, waarbij wij vanuit de area en de squads verder een doorvertaling maken. 
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Ik heb sterk het gevoel dat er best wel wat tools worden gebruikt, maar dat er niet over wordt 
nagedacht wat er precies wordt gebruik. Hoe denk jij erover? Wie denk je daarnaast dat mij meer 
info kan geven over de methodes die gebruikt worden? 
De area lead van afdeling Portfolio management, want hij doet ook mee met dit soort strategische 
dingen. Hij is mijn collega in het MT. Hij wordt ook betrokken bij strategische aankopen, bijvoorbeeld 
rondom duurzaamheid.  
 
Wanneer is de beslissing genomen (80% van de klanten..)? 
Drie jaar geleden ongeveer. In 2017 hebben we dat strategisch onderzoek gedaan met Intermediair. 
Ik denk dat we in 2017/2018 de essential intent gemaakt.  
 
En hebben jullie een vast moment om de doelen te evalueren of nieuwe doelen bedenken? 
De Essential intent zoals we die hebben geformuleerd is drie tot vijf jaar. Wij kijken natuurlijk in de 
QBR tool en in onze stand up van hoe staan we er voor? Hoe ver zijn we met deze doelstelling? Ik 
denk dat we er nog niet zijn. Ik had wat hei sessies gehad met mijn productowners en toen hebben 
we het wel over een tribe objective gehad om die eventueel aan te scherpen. En dat bespreek ik dan 
ook met mijn leidinggevende om te kijken hoe we dat breed doen, want je kan niet echt single point 
iets aanscherpen. Dat zit heel erg in cascaderingen aan elkaar geknoopt. Dus als je kijkt naar de tribe 
objectives dan zie ik daar nog geen change, als je kijkt naar de area objectives dan had ik gehoopt 
dat dit jaar gerealiseerd te kunnen hebben, maar dat lukt niet. Maar volgend jaar wel. Kan ik één van 
de area objectives op groen zetten. In dit geval heeft het 1,5 jaar geduurd, want we kunnen niet aan 
alle objectives tegelijkertijd aan het werk. Je moet ook keuzes maken. 
 
Heeft zo’n strategisch doel invloed op de architectuur van de organisatie? 
Als we als voorbeeld Force gebruiken; we willen onze adviseurs hetzelfde kunnen bieden. Ook in de 
beheer fase. Wij hebben dus dat andere pakket (make or buy) aangekocht en daarmee geven we 
invulling aan de tribe objective ‘we continue improve your financial situation if you have a 
mortgage’. Hier is dat er misschien een andere volgorde want Force is al langer aangekocht. Hoe ik 
er naar kijk; ik wil graag ook Force neerzetten dat we echt een STP hebben, dat alleen maar laten we 
zeggen specialties zoals de huur, hypotheek of explained van de band vallen, want daar is menselijk 
handelen voor nodig. En die doe je door bij een club die dat kan en de rest is het gewoon door en 
verder, dat is natuurlijk wel zo ingegeven om invulling te geven aan het strategisch doel wat we 
hebben. Alleen vind ik het met Force lastig, omdat er veel wijzigingen in het verleden zijn geweest. 
 
Met die strategische beslissingen wordt, wordt er dan gesproken over de architectuur überhaupt 
aan?  Wordt er gesproken over wat zijn de gevolgen voor de architectuur? 
Nee, niet in die fase, want business mensen denken er helemaal niet aan. Wat ik wel heb gedaan 
binnen mijn area; we hebben wel een targetarchitectuur opgesteld om te kijken hoe het het kan. Wij 
maken dus eigenlijk met de business architectuur en productowner een PSA. Daar zit natuurlijk je 
targets in en dan kijken we ook naar de visie waar willen we naartoe? Even ander voorbeeld wat ook 
voor DEO is gemaakt en hebben we echt helemaal uitgewerkt. Hoe zit het er allemaal uit met die 
componenten? Maar bijvoorbeeld voor IKV willen we straks naar een geautomatiseerde IKV voor de 
eenvoudige posten. Daar ligt nu een Target architectuur voor nu en waar wel zo gekeken is; sluit het 
aan op de strategie die daar ligt? Dus ik stel nog vaak de vraag; als ik dit dan kijk en ik wil straks ook 
op mijn IKV verschillende labels onderaan hebben staan, kan dit als we dit zo doen? En dat is wel dat 
check vraag die ik doe, maar dat is niet als wij het hebben over strategie denken we niet of het past 
in onze systemen. Dat is een stap die daarna komt. 
 
Hoe weet je dan dat de architectuur goed is ingericht? Zijn er bijbehorende KPI’s? 
Nou ja, decommission is wel een KPI. Kijk, als je kijkt naar bijvoorbeeld waar ik drie jaar geleden mee 
ben gestart is een duidelijke scheiding tussen advies en geldverstrekker. Waarom? Omdat we alles 
door elkaar hadden lopen en we hadden de intermediair. Wij geven geen advies over intermediaire 
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posten. We accepteren, dus we moesten dat gaan ontrafelen. Wat ik samen met de business 
architect heb gedaan is het doel architectuur neergezet, waarbij we een duidelijke scheiding hebben 
gemaakt tussen wat zijn de rollen of componenten vanuit je adviesstuk en wat zijn de rollen en 
functionaliteiten van je geldverstrekkers? En hoe loopt dat proces eigenlijk? En hoe vul je dat dan in 
met je systeemcomponenten? De bemiddeling is een advies functionaliteit en ik krijg de aanvraag 
binnen en dan gaat het bij mij lopen. Dat moet niet anders zijn voor de lokale kantoren als voor het 
intermediaire stuk. Dus die visie; die strategie die we daarin hebben dat zit wel heel erg in het in je 
architectuur, je target architectuur etc. En daar heb ik ook heel veel met de business architect aan 
gewerkt, omdat ik gewoon heel erg merkte, en nu nog steeds in de discussie, dat we ook alles met 
elkaar verweven. En als we alles met elkaar verweven, dan gaan we de doelstellingen niet halen. Je 
moet heel helder zijn. Hoe zetten we dingen neer? Dan ga je weer een stuk verder en daaronder 
komt meer; hoe gaan we dat dan doen? Dan houden we het bij laten we zeggen maatwerk of wat 
niet goed gaat in de architectuur en dat doen we ook periodiek review om te kijken; moeten we dat 
stukje oplossen nu al? Of kan wat later dus? En we hebben dus ook ja laten we zeggen ook een hele. 
 
Op die kleine componenten zit geen KPI, maar de product owners weten dat als er niet conform het 
pakket in dit geval wordt gewerkt. En ze moeten maatwerk, moet het naar het leadership team (IT, 
Business en architectuur) voor goedkeuring. Daar moeten we besluiten of hij daarvoor tijdelijk 
maatwerk accepteren of structureel maatwerk accepteren. En dat leggen we vast. 
 
Dus hoe je een doel invul doe je in dit leadership team? 
Ja, binnen de team squads zie je dat als we iets nieuws neerzetten dat de business architect daar wat 
dichter op de teams zit. Maar we hebben ook nog een solution architect en business analisten, dus 
je ziet dat de business architect dichtbij de business analisten zit en een solution architect om te 
kijken hoe  we dit binnen onze visie op architecturaal gebied doen. Ik ben wel heel blij met de 
huidige driehoeksverhouding. Vroeger was dit anders; architectuur was heel erg goed, maar IT die 
moest niets hebben van architectuur. Het is dus wel echt belangrijk dat je met z'n drieën daar ook 
echt achter staat. Dat gaat bij ons een tijdje heel erg goed. Wij maken met elkaar deze keuzes. 
 
Welk proces is er gevolgd om te komen tot een strategische beslissing?  
Nee, we hebben dat niet in een stroomschema uitgetekend. Ik vind ook dat het onderdeel is van je 
werk. Ik kan op deze stoel niet zitten als ik geen stip of visie heb waar ik naartoe wil. Het is heel 
moeilijk om de rest al mee te nemen, dan zeg je tegen de rest. Kom, gaan we hier naar toe; dan 
denkt iedereen? Ja, maar waarom? De ‘why’ moet wel heel duidelijk zijn. Dat is wel onderdeel van je 
werk. 
 
De plannen zijn bedoeld voor de komende 3 tot 5 jaar? 
Dat hebben we nu gedaan.  Er is wel een stukje herijking geweest, maar dat zijn kleine dingen. De 
essential intent is niet aangepast. 
 
Is daar een vast moment voor? 
Ja, één keer per anderhalf jaar denk ik. Weet je, ik zie alles als een soort loep. Alles wat je doet pas je 
aan. Dus je hebt een stip waar je naartoe gaat, maar je weet nog niet precies hoe. En het is ook meer 
dat je hem steeds net zoals met een camera steeds verder inzoomt omdat je meer te weten komt. 
En voor mij is dat een stip, maar het proces ernaartoe? Dat doe je op een andere manier invullen. 
Dat doe je met de teams en kort cyclisch bijsturen en in strategie is vaak op zo'n hoog niveau dat je 
het er altijd wel tussen kan, dus de why en wat we willen, maar het hoe, dat wordt ook door de 
squads verder ingevuld. En daar zit natuurlijk altijd wel wat bijsturing op. Zo’n strategie, als je dat 
goed neerzet, dan zitten daar niet grote game changers in iedere maand of ieder kwartaal of ieder 
jaar. Dat zijn kleine dingen die je steeds bijstelt, maar het hoe? Daar komen nieuwe technieken. Er 
komen allerlei dingen. Daar komt feedback en dat is wel anders en daardoor stuur je daar wat meer 
op. 
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Wie heb je minimaal nodig om een beslissing tot uitvoering te brengen? 
Bijvoorbeeld voor Force, laten we zeggen een productmanager, een procesmanager, een functioneel 
beheerder. Hij heeft een stukje Java team developers, dat zijn er ongeveer 4 denk ik. En dan nog een 
bouwteam vanuit topicus plus een analist. En dan hebben we over de 3 topicus teams squads die op 
Topicus zitten. Hebben we een analist zitten om de V een jaar na te zeggen en overal view en de 
connectie te kunnen maken. Een stuk of 25 man. Dat is best een grotere Squad. Ja, waarbij het 
natuurlijk zo is; en scot is natuurlijk dat je het zelf stuur. De bouwteams van topicus, dat zijn 
klantteams. Daar hebben we alleen maar sturing via de backlog. We sturen die teams niet zelf 
helemaal aan. Dat is wel een beetje zoeken als je met een leverancier werkt. Een analist van topicus 
zit in een squad en die heeft verbinding met de bouwteams van topius.  
 
Maar wie stuurt ze dan uiteindelijk aan? 
Wij zijn daarin een transitie met elkaar. Want eerst was het zo dat de PO van Topics de teams 
aanstuurde en daarmee ook de backlog bepaalden. En we gaan er naar toe dat wij als PO onze 
backlog van topics zelf bepalen in een volgorde, dus wij moeten daar dichter op de sturing gaan 
zitten. Maar dat is echt van een transitie. 
 
Is er dan nog sprake van evaluatie en monitoring? 
Zeker, voor mij is een cirkel rond. Monitoring vindt plaats op een aantal gebieden wat ik zei de cijfers 
van 70 en we halen de 50. Dat er ook gekeken wordt hoe en wat. En dat is wel een beetje in 
oprichting. Ik vind het erg belangrijk dat we onze gebruikers feedback daaraan dicht koppelen. Want 
dat is de input voor je backlog om te kijken wat ga ik als tweede, derde, vierde doen? Je ziet dat we 
de afgelopen jaren zo bezig zijn geweest om het fundament goed met elkaar neer te zetten, maar nu 
komen we in een fase dat we meer op gebruikers feedback gaan zitten. Ik zie dat in andere squad 
mooi ontstaan. Dus dat gebruikers eigenlijk meedenken over wat is zijn de volgende 
functionaliteiten die we als eerste, tweede en derde gaan doen. Dus dat hoort wel bij. Als onderdeel 
van je werkwijze. 
 
Wie houdt de feedbackgebruikers bij? 
Het Scrum team; in een scrum team ken jij geen functies weg, maar heb je twee rollen. Ken je dat? Is 
de scrum master en dat is de productowner en het development team. Het development team moet 
zorgen dat zij die gebruikers feedback goed kunnen verzamelen zodat de product owner samen met 
de stakeholders ook kan prioriteren.  
 
Je krijgt output na implementatie. En in hoeverre wordt dat gebruikt voor het opstellen van nieuwe 
strategische doelen? 
Nou, als ik kijk naar mijn area objectives die doe ik ieder jaar wel ietsje verfijnen. Ik had eerst vijf 
thema's en nu zijn het ongeveer meerdere area objectives geworden. Nee, dit is geen bewust 
proces. Weet je, we zijn natuurlijk wel bezig met de doorkijk naar 2021 en verder hebben we wel 
natuurlijk teruggekeken en vooruitgekeken. Waar gaan we ook zitten? Dus daar herijk je eigenlijk als 
je bezig bent met je jaarplan wel waar staan we? Waar zijn we mee bezig? Het is enerzijds per 
kwartaal. En nu hebben we dit kwartaal wat langer bij een aantal zaken stil gestaan om vooral te 
kijken waar we moeten op aanscherpen en waar leggen we de focus en prioriteiten op met 
betrekking tot 2021. Dus als je het zo zegt is dat één keer per jaar. Hier hebben we ook een roadmap 
voor; now 2020 next 2021 and later 2022. En hoe verder in de tijd, hoe meer, groter en hoe om 
minder betrouwbaar. We hebben per onderdeel ook nog eventjes voor net als bijvoorbeeld voor 80 
procent zekerheid. Dan heb ik er bijgezet. 2021 gaat over volume creëren via Force alleen voor 
aflossingsvrij, lineair en annuïteit. Voor alle klant groepen die we kennen zowel nieuwe leningen als 
bestaande leningen hebben we ook nog in finetunen waar onze focus zit in 2021. Wat doen we wel 
en wat doen we ook niet? Ik zal je de roadmap anders mailen. We zijn er nog een beetje aan het 
klussen. Daar moet hij nog iets doen met betrekking tot cloud strategie en step. Ja, de vraag is of dat 
strategie is? Weet ik niet, maar het geeft wel een hele duidelijke richting aan. 
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Je kan het best afdeling portfolio management aanspreken, omdat de portefeuille data beschikbaar 
wordt gesteld aan mij, squads etc. Daar zitten ook data analisten. Dit halen we uit een tool. Soms 
kunnen we dat zelf en soms zijn er verdiepende analyses nodig. En dan vragen we dat aan die 
afdeling. 
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25-11-2020 
 
INTRO 
Uitleg over de doelen van het interview en het bespreken van het gebruik van data en 
vertrouwelijkheid. De Manager Portfoliomanagement geeft toestemming voor het opnemen van het 
interview en gedeelde data wordt uitsluitend gebruikt voor dit onderzoek 
 
INTERVIEWVRAGEN 
Je gaf net aan dat je niet zeker weet of je de juiste persoon hiervoor bent. Je gaf net aan dat je je 
bezighoudt met de tarieven rondom Wonen. 
Mijn afdeling regelt vooral de tarieven rondom hypotheken, sparen en consumptief. De focus is 
absoluut op wonen. Vraag vooral raak. Ik snap de vraagstelling misschien niet goed genoeg. Ik kijk 
waar ik je kan helpen 
 
Waar zijn die tarieven dan op gebaseerd? Ik neem aan dat jullie iets van onderzoek gaan doen of 
analyses gaan uitvoeren? Wat doen jullie precies om aan die data te komen? 
Bijvoorbeeld vandaag heb ik weer een mooie e-mail gehad als voorbereiding op de tarievenbepaling 
van morgen en dat doen we elke donderdag. Ik zal punt voor punt even opnoemen waar wij naar 
kijken. Allereerst kijken wij naar wat doen onze funding tarieven. Dat zijn echte tarieven in de markt 
waartegen wij geld kunnen lenen. Dat is eigenlijk een onderliggende drive voor onze kostprijs die wij 
weer en niet één op één doorvertalen, maar een hele belangrijke drive van onze kostprijs/marge 
vertalen naar tarieven. Dat volgen wij wekelijks. Een tweede is Liquidity Premium, wat betekent dat? 
Dat is eigenlijk zeg maar even een soort van kredietwaardigheid van dit bedrijf; de opslag die het 
bedrijf betaalt om geld in de markt te kunnen lenen. Afhankelijk van hoe positief investeerders 
tegen het bedrijf aankijken, kan de organisatie makkelijker of goedkoper geld in de markt lenen. Ook 
dat vertalen wij weer door naar het tarief. Een heel belangrijke is concurrentie, dus wij kijken 
eigenlijk op dagbasis; wat doet de concurrentie met hun tarieven? Omdat het uiteindelijk een 
relatief spel is. Als iedereen veel marge maakt, dan doen we in die zin doen we mee en proberen we 
daar ook wat hoger marge op te kunnen maken. Dus we kijken eigenlijk naar de lijstjes die wij 
inderdaad in een in een Dashboard hebben gebouwd. Daar zal ik zo wat meer over vertellen? Daar 
de monitoren eigenlijk; hoe scherp staan we ten opzichte van de concurrentie en hoe scherp willen 
we staan? Kijk, als organisatie hoeven we ook niet de allerscherpste in de markt te staan, omdat we 
nou ook een stukje naam hebben. Brand waar je voor betaalt. En gewoon een in onze ogen hogere 
en bredere service waar je ook best iets meer voor mag betalen. Verder is marge en return on 
investment capital (ROIC). Dat zijn twee parameters waar wij op sturen. Op een gegeven moment 
moeten wij voldoende marge halen om een bepaald rendement te halen. En daarom moeten we een 
bepaald tarief voeren. Ik denk dat een andere belangrijke is. En een nieuwe factor die we dit jaar 
heel erg aan de hand hebben gehad is capaciteit, omdat het afgelopen jaar zo extreem veel drukker 
is dan de jaren daarvoor en we ook afschalen binnen lokale kantoren qua adviseurs kijken we heel 
erg naar volumes. En hoe doen we het qua marktaandeel? Maar nu kijken we nog meer naar; hoe zit 
de pijplijn eruit? Zowel bij de lokale kantoren als bij de intermediairs? Omdat iedereen qua werk 
overliep en dat je eigenlijk een soort jaag effect kreeg wat we nog nooit eerder hadden ervaren. En 
dat is namelijk iets minder scherp qua tarief staan, omdat je het eigenlijk bijna niet meer aankon qua 
capaciteit die we binnen de organisatie hadden. Ik denk dat dat er iets van 6/7 factoren zijn waar wij 
op basis waarvan wij de rente sturen. Maar het zijn wel zoals je hoort bijna allemaal wat softere 
factoren en die komen niet uit een modelletje rollen of iets dergelijks. 
 
Bedoel jij met capaciteit de medewerkers? 
Dan hebben we het inderdaad over medewerkers, met name de doorlooptijden. Dus dat gaat over 
de looptijd bij het Servicecentrum Wonen, doorlooptijden van offertes binnen het intermediaire 
kanaal. Hoeveel tijd voordat de medewerkers het oppakken. Eigenlijk die elementen ten opzichte 
van de workforce die wij hebben. En zo sturen we ook, zo kijken wij bijvoorbeeld als afdeling, naar 
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de toekomstige planning van het aantal medewerkers die er moeten zijn. En spreken we ook weer 
met operations van hey moet je niet opschalen qua aantal mensen, dit is op basis van interne 
research input, omdat we samen een voorspelling doen voor de markt en denken waar het naartoe 
gaat. Waar we ook onze personele planning op aanpassen. 
 
Ik weet niet in hoeverre jij het een ander weet over business zelf. Mijn casus gaat over onder andere 
over Force. Dat is de nieuwe applicatie die ervoor zorgt dat de doorlooptijden onder andere worden 
ingekort. In hoeverre is jouw geleverde data een reden geweest dat Force is geïntroduceerd?   
Is zeker wel een van de redenen dat we gewoon beter inzicht willen hebben in doorlooptijden. Dat is 
niet alleen voor sturing, dat is ook gewoon voor alle andere facetten die ermee te maken hebben. 
Goed om te weten Waar jij net over praat is doorlooptijd in het proces van A tot en met Z het 
moment dat een klant een dienstverleningsovereenkomst tekent tot een uit boeking. Doorlooptijd 
waar ik net over praat is het moment dat een klant belt totdat die het eerste gesprek heeft. Dat is 
een heel andere doorlooptijd. Dit wil je gewoon weten voor allerlei andere processen. Hoe lang 
moet iemand wachten voordat iemand een afspraak heeft, dat moet je veel duidelijker 
communiceren? Dat het bijna op je website staat dat alle adviseurs dat altijd gelijk weten. Nu is het 
toch een beetje een diffuse wereld om het zo maar te zeggen. En niet echt op één plek geregeld. 
Uiteindelijk ga ik er ook wat aan hebben om het nog inzichtelijker te maken. Nu is het op basis van 
veel minder harde data. Bijvoorbeeld wij halen elke twee weken input uit de gesprekken met 
directeuren van lokale kantoren. Hoe loopt alles qua tarieven, bezetting, capaciteit etc. Dus dat is 
nog minder hard op een datamodel. 
 
Dus als ik het goed begrijp voer je wel je analyses uit als ik het goed begrijp? Alleen heb je daar geen 
vaste methode voor? 
Niet op doorlooptijden, wel op alle andere. Wij gebruiken Apolo. Dat is een dashboard systeem wat 
wij zelf hebben gebouwd, waar wij ook zelf de product owner van zijn. Waar wij eigenlijk elk inzicht 
maar zou willen hebben rondom hypotheker zelf op dagbasis kan inzien. Ik noem de belangrijkste 
dingen; volumes, splitsingen naar product, naar opslag, categorie intermediair/lokale kantoren, 
splitsing per locatie. Deze data wordt op dagbasis geraadpleegd en kijken we eigenlijk hoe loopt de 
portefeuille en is het nodig om bij te sturen? En in welk segment is het nodig om bij te sturen? Zien 
we dat aflossingsvrij harder gaat? Zien we dat lineair harder gaat of willen we dat? Willen we die mix 
wat aanpassen? Nou, en zo kan je eigenlijk met een prijsknop en natuurlijk een aantal andere zaken 
veel specifieker bijsturen in de portefeuille. 
 
Is dat iets wat je dagelijks gebruikt, die Apolo? 
Wekelijks sturen wij alle tarieven bij en ik kijk er dagelijks in. Maar dat is ook meer uit 
nieuwsgierigheid, omdat ik met name wil weten hoeveel volume er per dag is binnengekomen. En 
dat wordt elke dag om 11 uur bijgewerkt met de data van de dag voor. 
 
En hoe komen jullie aan die data? Wie vult die data aan? 
Dit is allemaal data die in het data warehouse financiering zit. En waar komt de data vandaan? Ja, 
dat is dus met name op offerte data. En waar wij nu naar kijken is hoe komen we eigenlijk meer aan 
de bronnen ervoor? Bij ons is het meetbaar vanaf het moment dat de klant een definitieve offerte 
tekent (uitgebrachte offerte). Voordat er dat daadwerkelijk een definitieve offerte is getekend, bij 
ons is het wel al echt dat ze ‘klant gaan worden’ data, terwijl je misschien nog wel wat liever wat 
eerder zou willen sturen. Maar dat is meer toekomstmuziek voor ons. 
 
Wat hebben jullie nog meer aan data of wat voor methodes gebruik je daarnaast nog meer voor het 
bepalen van tarieven? 
De vraag die je zelf moet stellen, de squads komen niet bij ons voor data. Ze komen bij ons voor 
businesscase analyses. Wij leveren niet de data aan hen. Die zit veel meer in data warehouse of het 
enterprise data leak of en daar staan wij wel echt een stapje verder vandaan. Dus bij ons is veel 
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meer de vraag van; wat versta je onder data? Ik zou bijvoorbeeld de vraag kunnen krijgen; kun je me 
vertellen hoeveel van de ondernemers in privé hebben een hypotheek afgenomen? Ja, je kan zeggen 
dat is data wat wij geven. Maar uiteindelijk kunnen wij zeggen nou, dat is 50 procent van de 
portefeuille en daarvan heeft 17 procent aflossingsvrije hypotheek. Dat is veel meer data analyse en 
businesscase analyse. Waar haal je dat vandaan? Ja, het hele datawarehouse financieren. En we 
zouden in theorie ook dat nog veel verder kunnen uitbreiden. Dus ik heb 2 mensen in mijn team die 
eigenlijk toegang hebben tot een aantal data sources. Maar wat zij kunnen is een deel van die 
bronnen ontsluiten in Apollo, in een dashboard op basis van data die we veelvuldig willen zien en dat 
eigenlijk iedereen daar continu naar kan kijken. Maar daarachter zit nog zo'n grote bak aan data. 
Eigenlijk alles wat je wil weten rondom hypotheken data. En daar wordt met name met SQL kunnen 
daar data queries opgedraaid worden om eigenlijk data daaruit te halen. We noemen het de kubus 
en met SQL. Daar zitten alle data in. Op deze queries kan je analyses op los te laten. En dat kan in de 
breedste zin; area duurzaamheid, bijzonder beheer etc. Al deze klanten zit eigenlijk in die vergaarbak 
waar wij veel meer specifieke analyses op kunnen maken. En dat leveren we aan de areas. Helpt dit 
jou niet jouw vraag? Wat zoek jij precies? 
 
Ik ben zoekende. Het lijkt een beetje versnipperd binnen de organisatie van wat ik tot nu toe heb 
gehoord. Je had het net over Data warehouse? 
Data warehous legt de focus op; hoe komt dat bij bepaalde plekken? Hoe wordt dat gerangschikt? 
Hoe wordt dat geordend en hoe wordt daar logica van gemaakt? En wat ik veel meer doe is dus veel 
meer data analyse vertalen naar business  beslissingen. Misschien ben je daar ook naar op zoek. 
Maar wat wij niet doen is inderdaad datakwaliteit of checks op data, want daar hebben we een apart 
team voor.  
 
Ik moet inderdaad niet bij Data warehouse zijn. Om het uit te leggen; je hebt je architectuur en dan 
heb je je strategische doelen. Vanuit business worden die vaak opgesteld. Dan maak je de 
vertaalslag. Althans dan komt de markt bijvoorbeeld bij kijken en ga je de vertaalslag maken naar 
architectuur. En dan heb je IT, want je hebt een driehoeksverhouding. IT vult technisch aan. En ik 
ben vooral op zoek naar wat methodes er worden gebruikt voordat die strategische doelen worden 
opgesteld? Er wordt over nagedacht voordat je strategische doelen gaat opstellen lijkt me? Dat doe 
je als het goed is aan de hand van bepaalde analyses. En zo komen die strategische doelstellingen en 
kaders naar voren. Je had het net over concurrenten; doe je dan bijvoorbeeld een concurrentie 
anamnese? Ga je bijvoorbeeld een SWOT maken? 
Ook daar hebben we een dashboard in Apolo gemaakt; hoe scoor je ten opzichte van concurrenten 
puur op tarief? We vergelijken alleen op tarief. De lijstjes alleen op tarief. En verder zit in ons hoofd 
wel wat voor partij wie is en er zijn wat prijsstunters. Maar uiteindelijk vergelijk je alleen maar echt 
met soortgelijke grote concurrenten, omdat je samen meer dan 60% van de markt hebt. Toen ik hier 
net begon. Toen hebben we de nieuwe essential intent opgesteld. We werken nu simplified skilll 
methode. Maar waar in onze strategische visie staat; wat we als bedrijf willen bereiken? Ken je die? 
Weet je wat hoe dat eruit ziet? LAAT POWERPOINT ZIEN 
Met simplified Skill zijn we op een nieuwe manier gaan werken sinds vorig jaar transitie. Dus veel 
meer in een Agile manier van werken. Dus echt met tribes, areas en squats om met sprints te 
werken. Om met een sprint planning op kwartaalbasis te werken en quartley business review met 
elkaar te doen. Dat is puur ‘the way of working’ is dat. 
 
LAAT PURPOSE STRATEGIE VAN TRIBE ZIEN. Dit zijn eigenlijk de overkoepelende thema's waar we als 
tribe de komende paar jaar aan werken. En ik denk dat hier goed als geen data analyse aan ten 
grondslag ligt. Dit is allemaal gevoel, zou ik bijna zeggen. Strategie en logica, want dit willen we 
gewoon. We weten dat we 90% van onze klanten dat we willen dat ze alles online gaan doen en dat 
tussen kanalen kunnen switchen. Drie keer intermediair verkopen. Ja, we zitten nu op twee miljard. 
Iemand heeft gezegd zes miljard en we hebben een soort van haalbaarheidstoets gedaan met mijn 
team. En we zeggen nou zes, is dat haalbaar? Zogezegd van markt? Ja, ok. Top. Doen we dat ook? 
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Dus het klinkt natuurlijk. Misschien is dat wel goed om je te laten zien. Het is ook niet dat hier een 
hele empirische studies onder liggen. Het zijn natuurlijk ook wat hoog over termen. Bijvoorbeeld 
deze ’50.000 customers make their home more sustainable with more than 2 label steps’. Ja, dat die 
50 000 hebben we gezegd. Nou we hebben zo veel huizen in Nederland. Ja weet je, het had ook 40 
kunnen staan of 100.000. Maar dat maakt niet uit. Het gaat erom dat een getal is dat we ergens 
naartoe werken en dat het een soort van realistisch is.  
 
Dit is dus niet gebaseerd op een analyse? 
Nee, geen enkele van deze dingen zijn gewoon gebaseerd op een analyse.  
 
Kijk je dan niet naar het jaar daarvoor? 
Je meet dit uiteindelijk op KPI's, maar uiteindelijk is dit gewoon vijftien mensen met elkaar in een 
hok stoppen een paar dagen en met elkaar over strategie filosoferen. En waar wil je naartoe? Wat 
zijn nou in belangrijke pijlers? En waar wil je op inzetten als managementteam? En wat wil je 
uiteindelijk voor de klant met name? Nou, dat is dat die inderdaad alles online kan doen en dat die 
goed wordt geholpen. Verder hebben we het thema duurzaamheid heel hoog staan. En we willen 
groeien. Dus we willen voldoende winst maken. Natuurlijk kijken we daar naar vorig jaar. De 
afgelopen jaren maakten we drie jaar op rij al rond de 700 tot 750 miljoen winst. Dus dat willen we 
graag behouden en we weten. En we weten heel duidelijk waar onze groei zit. Dus tuurlijk zit er heel 
veel strategie en verleden achter. Maar het is niet dat dat nog eens allemaal geanalyseerd is, want 
we weten al jaren dat het eigen kanaal heel lastig te groeien is. Dus we willen groeien binnen 
intermediair. We hebben gezegd drie keer om voldoende ambitie in te houden. Had 2,5 of 4 kunnen 
zijn. Ja, tuurlijk. Dat zit er minder in. Nou, dan zitten daaronder wat algemene zaken in, zoals 
inderdaad risicobeheersing, mee kunnen gaan met de huidige moderne digitale oplossing (Force 
bijvoorbeeld). Je moet eigenlijk wel een nieuw systeem om mee te kunnen gaan. Maar om ook 
snelheid te halen. Nou hier. Je ziet het hier ‘cloud en decommissioning of our legacy systems’. Dit 
gaat over uitfasering van van systemen. Maar dat laatste daar zit. Daar zit heel veel strategie achter. 
Waarom wil je uitfaseren? Waarom wil je over van jaren tachtig systemen naar modere SAP 
systeem? Natuurlijk is dat strategie en is er over nagedacht, maar dat is eigenlijk meer op basis van 
ervaring dan dat hier heel erg aparte analyses met tools voor gemaakt zijn. Dus vandaar dat ik 
worstelden met jouw vraag en je een beetje teleurstelt of soort van hier maandenlange studies 
achter zitten voordat je tot zo'n strategie komt? 
 
Ja maar ja, want het is wel een duidelijk antwoord.  
En ook het eerlijk antwoord misschien doen we misschien willen andere mensen je vertellen alsof 
het heel cool is ofzo. Ik denk het ook wel weer mooi dat je met elkaar in een ruimte tot zoiets kan 
komen en dat daarna gaat nastreven en één gaat vullen met elkaar. Ja kijk, dan komen de echte 
uitdagingen. Het is makkelijker gezegd dan gedaan; 90% van het land kunnen alles online doen. Dan 
moet je eigenlijk een groeiplan maken. Hoe ga je dat doen? Welke systemen moeten over? Wat voor 
technieken hebben? Maar dat is veel meer invulling van het plan. En als ik zo hoor wil jij meer naar 
wat doe je eerst voordat je naar strategie komt? Zo las ik jouw vraag. 
 
Duidelijk. Andere collega’s konden mij ook niet meer vertellen over de methodes/artifacten. Ik 
hoorde wel roadmaps, maar dat is meer de invulling ervan.  
Ja, aankomende vrijdag hebben we eigenlijk zo’n roadmap/refinement sessie met elkaar. Daar gaat 
eigenlijk iedereen vertellen over zijn plannen voor 2021. Nou, dat is dus gebaseerd op de invulling 
van deze elementen die je ziet. En dan ga je veel meer in zo’n sessie met elkaar prioriteren van wat 
gaan we doen? Wat is haalbaar? Waar zetten we de capaciteiten van onze mensen op in? Maar ook 
daar is het niet dat we allemaal een soort maandlange studie hebben gedaan. We weten wat we 
willen doen. Dat is namelijk dit. We willen deze elementen die jij je voor ze die willen we gaan 
verwezenlijken. 
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Wellicht niet de juiste persoon om te vragen, maar weet jij of architectuur KPI’s heeft? Zie doel 
rondom systemen.  
Ik weet het niet. Ik weet dat we KPI’s hebben, maar dat zijn meer milesstones. Wanneer wil je een 
oud systeem uitgefaseerd hebben? Dat is de KPI, maar de KPI is niet wat we gaan implementeren is 
dat goed genoeg? Want we hebben daar allang geleden de keuze gemaakt dat we overgaan naar 
SAP en dit willen afnemen van hen en zo moet het eruit zien.  
 
Dus als we even kijken naar de purpose ‘80% van de klanten..’ dan zou bijvoorbeeld de Area lead bij 
jou aankloppen met de vraag hoeveel klanten hebben we nu op dit moment die alles online regelen?  
Dit is heel belangrijk. Dit is het DEO stuk, direct een offerte. En dat doen we nu alleen voor starters 
en starters is 15% van onze portefeuille. Dus als we dit naar 80% willen laten groeien dan zullen we 
inderdaad op een gegeven moment met name ook meenemen in Force. En waarom staat die 80% en 
niet 100%? Omdat we 10% tot 20% explains hebben. En daarvan weten we die zijn te complex. Die 
gaan we nooit direct een offerte kunnen geven. Maar alle wat meer straighforward klanten willen 
we dus in principe het procesmatig ingericht hebben dat ze direct een offerte kunnen krijgen, 
behalve als het een nou niet wat typische klant is, omdat die wat uitzonderingen heeft. En daarom 
staat die bijvoorbeeld niet 100 procent omdat dat ook niet realistisch is. En dat wil je dus ook niet 
met elkaar. Wij maken dus wel analyses; hoe loopt het? Is het risicovoller? Hoe sturen we daarbij? 
Moeten we daar meer capaciteit op inzetten? En de area lead zorgt er voor dat systemen kloppen en 
samen met andere stakeholders dat er meer intermediairs worden aangesloten. Ja zo praat je over 
al dit soort onderwerpen. Leveren wij wel veel data op. En ook business cases. Om daar dus op door 
te pakken. 
 
Met businesscase bedoel je dan 1 van de squads die dan bij jou komt aankloppen? 
Ja, we doen heel veel op de squad dus bijvoorbeeld voor afdeling mortgage servicing, eigenlijk de 
bestaande portefeuille. In die bestaande portefeuille bijvoorbeeld hebben we het over het 4e kopje 
‘we continuously improve your financial situation..’. Wij doen bijvoorbeeld relatief weinig op 
proactief beheer. Wat betekent dat? Er zijn bijvoorbeeld klanten die misschien niet helemaal het 
goede product hebben. Nou, we zijn nu bijvoorbeeld bezig met de uitfasering van een bepaald 
product en eigenlijk vragen zij van nou hoeveel klanten voeren zo'n product nog? Wat voor 
alternatief kunnen we ze aanbieden? Zijn ze beter af als we ze een ander product aanbieden? 
Waarom zijn ze beter af? Wat kost het ons? Is het echt in het voordeel van de klant? Is het dit een 
nadeel voor de klant en moeten we ze compenseren? Dat bedoel ik met businesscases. En 
uiteindelijk moet ook in elk voorstel, wat naar het MT gaat, een financiele afweging gemaakt 
worden. Heeft het impact op de financiële positie van de tribe Wonen? En daarvan een afweging te 
maken. Je moet je voorstellen dat kopje 4 dat best wel vaak een negatieve business case voor ons is, 
omdat je bijvoorbeeld zegt nou beste klant als je dit en dit doet ga je minder betalen. Goed voor de 
klant, slecht voor ons.  
 
En in die financiële impact breng jij dat dan in kaart? 
Soms, soms kunnen squads het zelf doen en dan leveren we alleen wat data punten aan. Het ligt er 
maar net aan of de squads voldoende kennis hebben op dat moment en anders helpen wij ze.   
 
Je had het net over 15 mensen in een kamer die bij elkaar komen om te brainstormen. Moet ik dan 
denk aan alle area leads?  
Ja, ik zit er ook bij omdat ik van een expertise team ben. Maar dit is in principe het MT, dus 6 area 
leads, de leidinggevende van alle area leads, ik en de belangrijkste counter partners (dus het hoofd 
van sales en marketing). Hoofd IT en hoofd Architectuur zaten er ook bij. Andere architecten niet, 
omdat dit toch wat commerciëler is. Het wordt wel getoetst, maar hier was bijvoorbeeld geen CLR 
(compliance, legal and risk) bij aanwezig. 
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Maar misschien om te realiseren; dit is strategie. Dus ik weet niet of de McKinseys van deze wereld 
kent. Maar als we kijken naar hoe de raad van bestuur dit doet. Die doet het niet veel anders. De 
huurt McKinsey en wat denk ik het beste strategische bureau in de wereld is. En die geven 
strategisch advies op basis van onderzoeken; marktstudies, concurrentieanalyses of 
researchanalyses en dat zit hier ook wel achter. Alleen dat hoeft niet expliciet gemaakt te worden 
voor deze doelen. Misschien zit dat veel meer al in de ervaring en in de hoofden van al deze mensen. 
Maar we denken te weten dat we weten waar de markt naartoe gaat. Dat is namelijk digitalisering. 
We gaan meer online. Er moet meer gemak komen. We gaan verduurzamen. We willen sneller 
advies. In die zin hoef je niet een studie voor, dus dat zijn veel meer market trends en 
ontwikkelingen in de zeg maar veel grotere ontwikkelingen dan specifiek voor wonen en ruimte 
waar we eigenlijk op inspelen. 
 
Zo kan een uitkomst zijn; dit is toch wel erg veel visie gedreven op basis van jouw ervaring. En ja, 
misschien soms ook een gok of een stukje bravoure kan ook. Daarom zie je er ook helaas dat er wel 
eens verkeerde strategische beslissingen worden gemaakt. Dat kan omdat mensen verkeerd 
gestuurd worden bijvoorbeeld. 
 
Worden bijvoorbeeld de principes van de organisatie wel meegenomen daarin? 
Dat is een goeie vraag, maar dit is uiteindelijk een doorvertaling van de andere strategieën. 
Daarboven zit de strategie van retail. En dan heb je daarboven weer de doelen die de groepsdirectie 
heeft uitgesproken. En uiteindelijk is het is het zeker weten een vertaling van die doelen. En zie ook 
in hoe wij onze KPI's opstellen. Die weer terugvertalen naar welke KPI's die je hier ziet bij welke 
passen die dan uiteindelijk van de KPI's die de groepsdirectie breed heeft opgesteld. Ja, die 
vertaalslag moet kloppen.  
Weet je de CEO wordt ook geadviseerd door anderen. En hoe wordt dat weer gemaakt? Nou, daar 
wordt gekeken door een extern strategisch buro; die maakt eigenlijk een analyse van misschien wel 
heel Europa en die zegt jouw 350 lokale vestigingen is op lange termijn niet houdbaar? Een ander 
concurrent is acht jaar geleden overgegaan. Een ander partij sluit nu kantoren etc. Daarnaast is 
digitalisering aan de slag. Uiteindelijk ga je toch meer digitaal, dus je moet die kantoren toch sluiten. 
Dus gaan we starten en daar is waarschijnlijk geen speld tussen te krijgen. En dus ga je naar 
strategieën kijken en zo wordt hij ook gewoon extern geadviseerd. En ja, daar hebben wij een 
facilitator voor die onze stukje, omdat we denken dat we met elkaar voldoende kennis van de markt 
hebben in combinatie met onze research collega's en ons input geven over de markt. Waar gaat de 
markt naartoe? Zo worden wij ook wel gevoed met ideeën en op basis daarvan maak je dit soort 
strategische beslissingen. Digitalisering is in elke strategie een onderdeel. 

  



 
 

81 

Appendix 2 Interview guide 
 
EA artifacts for the strategic planning process of digital transformations  

Activiteit Opmerkingen/vragen Geschatte 
tijd 

Introductie Informeer/instrueer de deelnemer: 
Introduceer jezelf 
Ik ben Souad, 32 jaar en inmiddels 7 jaar werkzaam binnen de 
financiële sector waarbij ik voornamelijk klantcontact heb 
gehad/heb inzake financiële producten. Naast mijn 
fulltimebaan, volg ik de deeltijdstudie BPMIT om straks de 
overstap te kunnen maken en mijn huidige werk vanuit een 
andere invalshoek te bekijken en uit te voeren. 
 
Leg de doelen van het interview uit 
Allereerst dank voor de tijd die u vrij heeft gemaakt om deel te 
nemen aan dit kwalitatief onderzoek. Het onderzoek richt zich 
op de EA tools die gebruikt worden in het strategisch planning 
proces wat uiteindelijk leidt tot digitale transformatie van het 
bedrijf. Deze EA tools wil ik graag vergelijken met de EA tools 
die ik in de literatuur heb gevonden. Voor de komende periode 
zal ik betrokkenen interviewen die een actieve rol hebben 
gehad aan de ontwikkeling van een digitale verandering binnen 
het bedrijf. Dit vanuit een EA-oogpunt.  
 
Bespreek de interviewmethode 
De komende vragen zijn gericht op de onderzoeksvraag en 
deelvragen waarbij de volgende topics voorbij zullen komen:  
Visie/missie van de organisatie, strategische planning, digitale 
transformatie, EA en de EA tools/artifacten. 
 
Bespreek het gebruik van de data en vertrouwelijkheid 
Uitsluitend wordt jouw functie en rol binnen de organisatie 
genoemd in het onderzoek. Daarnaast wordt de informatie die 
u met mij deelt alleen gebruikt voor dit onderzoek.  
 
Bespreek het opnemen van het interview: 
Geeft u toestemming aan het opnemen van dit gesprek en dat 
de opname kan worden verwerkt als data ten behoeve van het 
onderzoek door mij en de Open Universiteit? … (Press play) 

10 min. 

 
 
 
 
Gestructureerde 
topics 

Voor we beginnen met de vragen, ben ik benieuwd wat voor 
rol u binnen het bedrijf heeft. Wat kunt u me vertellen over uw 
taken en uzelf?  
 
Topic 1: Achtergrond (visie/missie) 

1. In hoeverre staat het digitaliseren van 
producten/diensten op de agenda van het 
management? En met welke prioriteit? 

 
 

40 min. 
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Activiteit Opmerkingen/vragen Geschatte 
tijd 

2. Wat zijn de laatste strategische beslissingen ten aanzien 
van digitale transformatie geweest?  

 
3. Wat kan je me meer vertellen over de strategische 

beslissingen?  
 

4. En met welk beoogd doel zijn deze beslissingen 
genomen? 

 
5. Hoe is de beslissing genomen? 

 
6. Wanneer is deze beslissing genomen? 

 

7. Wie waren er betrokken bij het nemen van de 
beslissing? 

 
8. Kun je beschrijven hoe deze beslissingen invloed hebben 

op de enterprise architecture (EA) van het bedrijf? 
 

9. Op welk model/theorie is de EA van de organisatie 
gebaseerd? 

 
Topic 2: Strategisch planning proces 

1. Welk proces is gevolgd om te komen tot de strategische 
beslissing? (per strategische beslissing) 

 
2. Kun je vertellen wat er voorafgaand aan de beslissing is 

gedaan om uiteindelijk te komen tot de beslissing? 
 

3. In hoeverre heeft een strategische beslissing invloed op 
de EA van het bedrijf?  
 

4. Wordt EA meegenomen in de strategische beslissingen? 
Zo ja, hoe meet je dan de architectuur? Wanneer is 
architectuur goed? 

 
5. Kun je beschrijven hoe dit wordt ingericht? 

 

6. Kun je wat vertellen over de tijdslijnen van het komen 
tot de beslissing(en)? pcf 
 

7. Welke betrokkenen zijn minimaal nodig om een 
beslissing tot uitvoering te brengen?  

 
8. Vertel eens wat over de manier waarop welke 

functionarissen zijn betrokken bij het proces? 
 

9. Is er sprake van evaluatie/monitoring na implementatie? 
Zo ja, wie zorgt hiervoor? 
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Activiteit Opmerkingen/vragen Geschatte 
tijd 

 
10. In hoeverre wordt de output van een uitgevoerde 

migratie gebruikt bij het opstellen van nieuwe 
strategische doelen?  

 
 
Topic 3: EA tools/artifacts 

1. Welke tools zijn er gebruikt ter ondersteuning van het 
komen tot de strategische beslissing? 

 
2. Zou je kunnen toelichten welke documentatie er is 

gemaakt in het proces van het komen tot de beslissing? 
 

3. Kun je beschrijven wat er is opgenomen in de 
documentatie? 

 
4. Hoe is de documentatie gebruikt? 

 
5. Door wie is de documentatie gebruikt? 

 

6. Wat vind je van de documenten die gebruikt worden ter 
ondersteuning van het komen tot strategische 
beslissingen? 
 

Afsluiting Vertel wat het proces is na de interviews, vraag of de deelnemer 
nog vragen heeft en dank de deelnemer. 

10 min. 

 
Voorbeelden van “probe” questions: 

• “Vertel eens wat over...” 

• “Kun je wat meer uitleggen wat je bedoelt met...” 

• “Wat vind je van...” 

• “Kun je beschrijven...”  

• “En wat gebeurde er daarna...” 

• “Kun je een voorbeeld geven van...” 

Stel liever “hoe” vragen dan “waarom” vragen, om antwoorden over een proces te krijgen i.p.v. dat 
iemand zich gaat verantwoorden voor haar/zijn gedrag. 
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