
Modellen genereren op basis van samenhang 
Over het interdisciplinair samenwerken in 1 tool en het flexibel genereren van onderling 

consistente modellen op basis van samenhang. 

 

1. Introductie 

In dit whitepaper wordt verkend op welke manier architecten samen met andere 

vakdisciplines en opdrachtgevers gezamenlijk in 1 tool kunnen werken om van daaruit 

flexibel (architectuur)modellen op maat te genereren, die per vakdiscipline verschillend zijn 

maar onderling consistent. 

 

2. Probleemstelling 

Menig architect die al wat langer in grote organisaties rondloopt, wordt niet alleen gevraagd 

om advies en ontwerpen, maar ook om overzichten en die dan graag gevisualiseerd in ‘een 

plaatje’ of ‘een modelletje’. Niet zelden verdwijnt het resultaat van noeste arbeid, overleg en 

informatievergaring in powerpoint- en excelsheets, die na verzending moeilijk te actualiseren 

is zonder de hele tijdrovende exercitie overnieuw te doen. Ook niet zelden komt later iemand 

vanuit een andere vakdiscipline de klant om ongeveer hetzelfde vragen, maar net vanuit een 

andere invalshoek. De roep om een centrale repository en tooling daaromtrent blijft dan niet 

lang uit. Dat is ook logisch: iedereen kan veel efficiënter en beter z’n werk doen, als we 

gebruik maken van elkanders inzichten en deze in samenhang documenteren.  

 

Bij interdisciplinair samenwerken in dezelfde tool blijkt vaak al snel dat we elkanders taal niet 

spreken. Zo praat de een over ‘gegevens’, de ander over ‘bedrijfsobjecten’, en een derde heeft 

het over ‘data’. Bovendien is het ook niet altijd duidelijk wie voor welke deelregistratie 

verantwoordelijk is. Daarom moeten we het eerst over samenwerking en eenheid van taal 

hebben, en pas daarna over tooling. Eerst de taal, dan de tool. 

 

Wanneer het over tooling gaat, valt vervolgens op dat die vaak gecentreerd is rond 

uitgangspunten die niet alle disciplines kunnen onderschrijven, laat staan opdrachtgevers. 

Daarbij komt het in praktijk toch helaas vaak weer aan op het handmatig - star - modelleren. 

Door te modelleren in architectuurtools ontstaan weliswaar automatisch relaties tussen 

elementen, maar weinig tools zijn in staat vanuit die relaties op eigen kracht of zonder dure 

licenties andere begrijpelijke modellen te genereren. De modellen zijn voor niet-ingewijden te 

complex of totaal onleesbaar. 

 

3. Opgave en experiment 

Zou het daarom niet veel beter zijn als architecten samen met andere vakdisciplines kunnen 

werken in een taal en tool die iedereen begrijpt, en op een manier waarop iedereen op basis 

van samenhang (relaties) tussen elementen eigen modellen kan genereren (in tegenstelling tot 

zelf maken)? En dat die modellen onderling consistent zijn, en ook door opdrachtgevers en 

andere vakdisciplines begrepen kunnen worden? 



Vanuit deze gedachte ben ik een experiment aangegaan dat geresulteerd heeft in In 

Samenhang. In Samenhang (www.insamenhang.nl) is een online tool om begrijpelijke 

modellen te genereren op basis van samenhang tussen elementen. In dit whitepaper wil ik aan 

de hand van deze tool het concept toelichten en mijn ervaringen delen. Het gaat me niet 

zozeer om de tool of de website als zodanig; ik zie de tooling meer als manifestatie van een 

concept. Een proof-of-concept dus. 

 

4. Doelstellingen 

De doelstellingen achter In Samenhang zijn: 

1) Leg louter toe op de registratie van elementen en de samenhang tussen deze elementen. 

2) Genereer vervolgens eenvoudig te begrijpen modellen en visualisaties op basis van 

samenhang, zonder dat iemand zich hoeft te committeren aan een van te voren bedacht 

(model)stramien. 

3) Maak architectuur toegankelijk voor niet-architecten, en met name voor opdrachtgevers. 

4) Maak het mogelijk om samen met naburige vakdisciplines te werken in 1 repository, maar 

ondersteun ook bronnen (datasets) van buitenaf, omdat niet iedereen zijn eigen registraties 

op wil/kan geven. 

5) Maak het mogelijk om met één druk op de knop te exporteren volgens de Archimate-

conventies. 

 

5. Uitwerking 

De genoemde doelstellingen worden hierna één voor één uitgewerkt. 

 

1) Leg toe op de registratie van elementen en de samenhang tussen deze elementen 

In Samenhang werkt met verschillende – vrij te bepalen - categorieën van gegevens. 

Categorieën bevatten elementen die ‘kaarten’ worden genoemd, elk met een eigen titel en een 

omschrijving. Elk kaart kan een relatie hebben met elke andere kaart uit elke andere categorie. 

 

Een eenvoudig voorbeeld van drie categorieën: 

 

 

De voorbeeldcategorie ‘Applicaties bestaat uit de volgende kaarten: 

 



De gebruiker kan voor elk element aanklikken met welke andere elementen deze een relatie 

heeft: 

 

Op deze manier ontstaat bijna ongemerkt een repository van elementen en haar samenhang. 

 

2) Genereer modellen en visualisaties op basis van samenhang tussen elementen 

In Samenhang biedt de mogelijkheid om niet alleen categorieën en haar kaarten te tonen, maar 

ook om de bijbehorende platen te genereren. Dat kan door categorieën als het ware op elkaar 

te stapelen. In onderstaand voorbeeld worden drie categorieën op elkaar gelegd; afdeling, 

proces en applicatie: 

 

Elke opeenstapeling resulteert direct in een nieuwe visualisatie. Er zijn verschillende soorten 

visualisaties waaruit de gebruiker kan kiezen, voorbeelden hiervan zijn: 

 

 



 

 

 

Behalve totaal- en deeloverzichten is het ook mogelijk om vanuit 1 kaart de samenhang met 

andere kaarten bekijken: 

 

 

 



3) Maak architectuur toegankelijk voor niet-architecten en opdrachtgevers 

Opdrachtgevers zitten niet te wachten op ingewikkelde symbooltjes of schematechnieken die 

ze niet begrijpen. In de vraag naar overzicht laten opdrachtgevers zich uiteraard niet leiden 

door Archimate-conventies, als ze het bestaan ervan al kennen. En terecht natuurlijk: 

Archimate is de taal van architecten, niet van opdrachtgevers. 

In Samenhang beschouwt modellen als landkaarten: groen is bos, paars 

is heide, grijs is bebouwing, blauw is water. In Samenhang gebruikt 

kleur als taal, en hanteert geen ingewikkelde symbooltjes of 

schematechnieken die klanten toch niet begrijpen. In die gedachte kan  

een proces dus groen zijn, een applicatie geel, en een afdeling blauw. En zo’n legenda staat 

dan bovenaan elk model: 

 

 

Daarnaast noemen we in In Samenhang de dingen zoals de 

klant ze kent. Dus als een klant ‘Application Component’ 

graag een ‘Applicatie’ of ‘Systeem’ noemt, dan staat dat in 

beeld, en registreren we op de achtergrond dat het een 

‘Application Component’ conform Archimate betreft. Dat 

kan in In Samenhang voor een hele categorie tegelijk, ook 

achteraf.  

 

Wat het weergeven van samenhang betreft doen we wel een concessie t.a.v. Archimate. We 

kennen slechts 2 types relaties: de associatie en de aggregatie. Een kaart die ‘iets’ te maken 

heeft met een andere kaart, krijgt een associatie-relatie mee. Een kaart die een verbijzondering 

is van een andere kaart is, krijgt een aggregatie-relatie (child-parent). De andere in Archimate 

bekende relaties worden niet gebruikt. 

 

4) Maak het mogelijk om samen met naburige vakdisciplines te werken in 1 

repository… 

De voordelen van werken met 1 repository zijn bekend. Alle visualisaties zijn gebaseerd op 

één gezamenlijk model met één onderliggende repository. Visualisaties kunnen zo worden 

toegespitst op de doelgroep, maar de verschillende modellen zijn onderling consistent omdat 

uit dezelfde verzameling onderdelen wordt geput, die onderling in samenhang zijn gebracht. 

 

Een gebruiker kan in In Samenhang anderen autoriseren met kijk- en/of bewerkrechten op de 

repository (uitnodiging per email). Omdat In Samenhang geen symbolen of ingewikkelde 

conventies kent, is het gemakkelijker om met elkaar in 1 repository te werken. Het neemt 

discussies over conventies weg, door het bewust heel eenvoudig te houden. De kracht van het 

concept zit ‘m immers in de eenvoud ervan, niet in de complexiteit. 



… maar ondersteun ook externe bronnen 

Het is echter niet altijd mogelijk om met verschillende disciplines samen te werken in 1 tool. 

Daarom zou je geautomatiseerd andere registraties aan willen roepen, of bestaande registraties 

willen importeren. Met In Samenhang is dat gedeeltelijk mogelijk: 

 Het importeren van excelsheets is tamelijk recht toe recht aan. De kolommen (verticaal) 

worden vertaald naar categorieën, en de samenhang is per rij op de horizontale as te 

vinden. 

 

 Als experiment is functionaliteit ontwikkelt om data uit externe bronnen te importeren 

door aan te sluiten op CKAN. CKAN ('Comprehensive Knowledge Archive Network') is 

een opensourcemodel voor dataopslag en -distributie. Met CKAN wordt opgeslagen data 

volgens open standaarden beschikbaar gesteld voor hergebruik. In Samenhang kan direct 

gegevens van zo’n CKAN-dataplatform inlezen. Het inlezen vereist echter wel kennis 

vooraf van de structuur, url en naam van de dataset, en aangeboden datasets bevatten 

doorgaans vele tienduizenden rijen. Dit gemakkelijk toegankelijk maken voor 

eindgebruikers is lastig en eigenlijk het domein van data-analyse-tools.  

 

5) Maak exporteren naar Archimate-tools mogelijk 

Een architect kan niet om Archimate heen; Archimate is de taal van architecten. Het 

genereren van een Archimate-exportbestand is niet wezenlijk anders dan het genereren van 

visualisaties. Het principe erachter is gelijk, de output anders. Door een Archimate-typering 

toe te kennen aan een categorie, kan In Samenhang de elementen van elke visualisatie 

exporteren naar het 'ArchiMate Model Exchange'-XML formaat van de Open Group. Hierin 

zijn alle elementen afzonderlijk opgenomen, inclusief de relaties tussen elementen. 

 



6. Evaluatie 

Het is vooral de effortlessness van de tool die bij demo’s indruk wekt; het gemak en de 

snelheid waarmee modellen na een paar klikken vanzelf ontstaan. De doelgroep van de tool is 

het afgelopen jaar steeds duidelijk geworden: dat zijn opdrachtgevers en klanten. Zij kunnen 

de eenvoud en flexbiliteit van modelleren erg waarderen. In dat opzicht is het experiment 

geslaagd; het brengt dit aspect van architectuur daadwerkelijk dichter bij de business en 

naburige vakdisciplines. Bijkomend voordeel is ook dat het architecten in staat stelt om samen 

met stakeholders op een heel toegankelijke manier snel een uitgebreide repository te vullen. 

De informatie gaat voor de architect met een specifiekere behoefte niet verloren omdat 

exporteren naar Archimate altijd mogelijk blijft.  

Er is ook vanuit data-analisten interesse, en dan vooral vanwege de verwevenheid tussen data 

en de visualisatie ervan. Om deze doelgroep te bedienen is doorontwikkeling van In 

Samenhang naar een data-platform nodig, iets dat ik niet ambieer. Wel denk ik dat de output 

van data-analisten mooie input voor In Samenhang kan zijn. 

Het is tevens gebleken dat de bereidheid om samen te werken in 1 tool afhangt van het 

voordeel dat men persoonlijk heeft om informatie met anderen te delen. Daarnaast is het 

belangrijk dat men de tool als ‘bron’ ziet; mensen hebben een hekel gegevens dubbel bij te 

houden. Ook blijkt dat men het soms niet aandurft informatie te delen die nog niet 100% 

zeker of compleet is. Die angst is mijn inziens ongegrond. Het voordeel van samenwerken, de 

kracht van het collectief, is groter dan de som der delen. En juist door samenhang aan te 

brengen ontstaan er vanzelf witte vlekken, namelijk de onderwerpen waar niemand nog goed 

over heeft nagedacht. En niemand, zeker niet in complexe organisaties, beschikt over iets als 

‘de waarheid’; die ontstaat door er vanuit verschillende perspectieven naar te kijken, elkaar 

aan te vullen en te corrigeren. Dat is bij uitstek iets waar goede tooling bij kan ondersteunen, 

onder regie van een architect die betrokkenen bij elkaar brengt. 

7. Toekomst van In Samenhang 

De tool is de afgelopen jaren een paar keer opnieuw opgezet. Elke versie werkt sneller en 

efficiënter dan de vorige, met steeds minder programmacode. Het streven is, ondanks de 

meest uiteenlopende feature requests, de tool bij de kern te houden en eenvoud voorop te 

stellen. Ik positioneer het nadrukkelijk als een samenhang-tool, niet als architectuur-tool. In 

een toekomende versie wil ik de visualisatie-laag los realiseren van de gegevens-laag om 

flexibeler te zijn, en ook wordt de aansluiting op externe datavisualisatie-tools mogelijk. 

Tegelijk wil ik de tool appificeren op zo’n manier dat data-entry leuker en gemakkelijker 

wordt. 
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