ROC Aventus

“ArchiXL verschafte ons de capaciteit
en ervaring om concrete stappen te
zetten naar een gedegen ICT-architectuur”, aldus Jacob Hop (l), informatieanalist / -architect en Dick
Hagoort (r), hoofd informatiesystemen van ROC Aventus.

ICT-architectuur ROC Aventus brengt bedrijfsvoering en ICT dichter
bij elkaar. ArchiXL helpt concrete stappen te nemen in het beschrijven en verbeteren van de architectuur.
Netwerken, talrijke applicaties, beveiligingen, koppelingen en allerlei databases. De ICT-afdeling van ROC
Aventus hield het allemaal keurig in de lucht. Toch begon er halverwege 2007 iets te knagen. Wat zou er
gebeuren als de stekker uit die ene applicatie getrokken zou worden? Welke andere applicaties en bedrijfsprocessen zouden daar last van hebben? De behoefte aan overzicht en inzicht in de samenhang van
ICT-componenten groeide.
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Verbeteren architectuur
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“Nu we weten waar staan en waar nog lacunes in
de architectuur zitten, zijn we in staat zelf voort te
borduren op het werk van ArchiXL”, vult Hop aan.
“Onze architectuur is een stuk volwassener geworden, maar eigenlijk zijn wij zelf ook gegroeid
in het werken onder architectuur. We kiezen nu
zorgvuldiger onze applicaties en houden daarbij
rekening met de consequenties voor de architectuur. En nu we alle processen in kaart hebben,
kunnen we eigenaren benoemen. Zo krijgen we
écht regie over onze processen.”
Hagoort vindt: “Informatiemanagement heeft een
veel sterkere positie gekregen in onze organisatie.
Architectuur is leidend en dat merken onze interne
opdrachtgevers. Die komen steeds minder met
vragen naar concrete applicaties. Want we vragen
dan consequent door naar de achterliggende functionele behoefte en komen dan vaak met betere
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