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Micro services modelleren op de ArchiMate 
businesslaag 

Micro service platforms1 mogen zich in een steeds grotere belangstelling verheugen. In de praktijk 
gebeurt het modelleren daarvan helaas vaak met tools voor procesmanagement en niet met 
architectuur modeleringstechnieken zoals ArchiMate. Helaas, omdat het juist bij het modelleren van 
micro services van groot belang is om een juiste relatie tussen de modellen van de processen en die 
van de ICT te behouden. Architectuurtechnieken zoals ArchiMate zijn precies daarvoor ontworpen. 
 
Het aantrekkelijke van ontwerpen met een procesmanagementtool is wel, dat het ontwerp voor de 
business stakeholders begrijpelijk is. Bij ontwerpen in ArchiMate is dat al snel lastiger.  
 
Het lastige van modelleren met ArchiMate is ook dat de concepten vaak ambigue zijn en geen 
gestandaardiseerde werkwijze afdwingen. Begrijpelijk en consistent modelleren lukt alleen maar als 
de ArchiMate gebruikers daarover onderling vooraf duidelijke afspraken maken. Juist bij het 
modelleren van micro services over business en applicatielaag is het immers van groot belang om 
een helder, langdurig bruikbaar en goed onderhoudbaar model neer te zetten. 
 
In deze white paper besteden we daarom aandacht aan de concepten waarmee de business- en 
applicatielaag zodanig gemodelleerd kunnen worden, dat er een eenduidige relatie bestaat tussen de 
verschillende concepten op de twee lagen. Deze werkwijze zorgt ervoor dat de structuur van de 
micro services voor business stakeholders begrijpelijk gemodelleerd is, omdat deze zichtbaar zijn in 
het model van de businesslaag. Tegelijkertijd biedt dit model voor de IT stakeholders voldoende 
kaders voor de structuur van de applicatie. 

1. Business function en application component 

Het doel van het werken met microservices is tweeledig. Enerzijds het afbakenen van gedrag van de 
organisatie en de ondersteunende ICT voorzieningen in dusdanig kleine onderdelen, dat deze 
bruikbaar zijn in verschillende processen. De metafoor, die daarvoor vaak gebruikt wordt, is het in 
elkaar klikken van processen als met legoblokjes.  
 
Op het niveau van de applicaties is het doel om componenten te realiseren, die loosely coupled zijn 
en dus onafhankelijk van elkaar gewijzigd, gedeployed of verwijderd kunnen worden. Impliciet in de 
metafoor voor micro services is het uitgangspunt, dat de ‘legoblokjes’ van het proces volledig 
samenvallen met hun ondersteunende ICT componenten, die in voorkomende gevallen 100% 
geautomatiseerd zijn.  
 
Zo beschreven ligt het dus erg voor de hand om het gedrag van de organisatie en de applicatie 
componenten volledig samen te laten vallen. Met andere woorden: dat ze dezelfde afbakening, 
dezelfde input- en output, dezelfde triggers of events, etc. hebben. 
 
Het ArchiMate2 concept proces is niet geschikt om als basis voor het definiëren van de ‘legoblokjes’ 
te dienen: “Informally speaking, processes describe some kind of “flow” of activities.” Het concept, 

                                                           
1 Wat mij betreft is het onderscheid tussen micro services en een service gerichte architectuur vooral 
technisch, dat wil zeggen, dat de middelen om ze te realiseren verschillen. Op het niveau van modelleren zou 
er nauwelijks verschil moeten zijn, aangezien ook de doelstellingen hetzelfde zijn.   
2 De beschrijving van de concepten is gebaseerd op ArchiMate 3.0.1. De specificatie kan geraadpleegd worden 

bij The Open Group, zie: http://pubs.opengroup.org/architecture/archimate3-doc/toc.html 
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dat we zoeken is kleiner dan een proces, immers, het moet geschikt zijn om met een aantal meer 
generieke concepten (legoblokjes) juist een specifiek proces in te richten, waarmee een specifieke 
product of dienst gerealiseerd kan worden. Het idee van de legoblokjes is immers, dat ze in 
verschillende contexten nuttig toegepast kunnen worden.  
 
Het concept van buiness function is geschikter voor dit doel: “A business function offers functionality 
that may be useful for one or more business processes. It groups behavior based on, for example, 
required skills, resources, (application) support, etc.” 
 

Business Function: A business function is a collection of business behavior based on a chosen 
set of criteria (typically required business resources and/or competencies), closely aligned to 
an organization, but not necessarily explicitly governed by the organization. 

 
ArchiMate omschrijft het verschil tussen business functions en processen als volgt: “Just like a 
business process, a business function also describes internal behavior performed by a business role. 
However, while a business process groups behavior based on a sequence or flow of activities that is 
needed to realize a product or service, a business function typically groups behavior based on 
required business resources, skills, competencies, knowledge, etc. 
 
There is a potential many-to-many relation between business processes and business functions. 
Complex processes in general involve activities that offer various functions. In this sense a business 
process forms a string of business functions. In general, a business function delivers added value from 
a business point of view. Organizational units or applications may coincide with business functions 
due to their specific grouping of business activities.” 
 

We zijn inderdaad gewend business functies te zien als organisatie onderdelen. Veel referentie-
modellen hanteren business functies al veel fijnmaziger. Maar er is niets in de definitie, dat ons 
weerhoudt ze nóg fijnmaziger toe te passen, dan we meestal gewend zijn. In de kern groepeert een 
bedrijfsfunctie gedrag, typisch op basis van benodigde kennis, kunde of middelen. Als je zou 
redeneren vanuit applicatie componenten als middel, met een eigen bounded context voor de 
semantiek van de data (kennis) en specifieke business rules (kunde), dan valt een fijnmazige 
bedrijfsfunctie perfect samen met een applicatiecomponent. 
 

Application component: An application component represents an encapsulation of 
application functionality aligned to implementation structure, which is modular and 
replaceable. It encapsulates its behavior and data, exposes services, and makes them 
available through interfaces. 

 
“An application component is a self-contained unit. As such, it is independently deployable, re-usable, 
and replaceable. An application component performs one or more application functions. It 
encapsulates its contents: its functionality is only accessible through a set of application interfaces.” 
 
En de door ArchiMate gehanteerde definitie van applicatie component sluit weer perfect aan op het 
doel, dat we hebben met micro services.  
 
Dus: Business functions op de business laag vallen 1:1 samen met application components op de 
applicatielaag. 

2. Detailleren van een application component  

Als we meer detail gaan modelleren, dan kan een applicatie component worden uitgewerkt in 
meerdere applicatie functies. 
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Application function: An application function represents automated behavior that can be 
performed by an application component. 
 

An application function describes the internal behavior of an application component. If this behavior 
is exposed externally, this is done through one or more services. 
 
Belangrijk is om vast te stellen dat als het gedrag van een applicatie functie naar buiten wordt 
aangeboden, dit dus door één of meer applicatie services gebeurt.  
 
Gek genoeg zijn in ArchiMate veel definities op de businesslaag en op de applicatielaag nagenoeg 
gelijk. Dat geldt ook voor de definities van applicatie service en business service:  
 

Business Service: A business service represents an explicitly defined exposed business 

behavior. 

 
Application service: An application service represents an explicitly defined exposed 
application behavior. 

 
Dit wekt de suggestie, die beide concepten zo goed als samenvallen. Echter: het gedrag van een 
applicatie wordt over het algemeen veel fijnmaziger gedefinieerd dan het gedrag van een 
organisatie: 
 
“A business service should provide a unit of behavior that is meaningful from the point of view of the 
environment. It has a purpose, which states this utility. The environment includes the (behavior of) 
users from outside as well as inside the organization. Business services can be external, customer-
facing services (e.g., a travel insurance service) or internal support services (e.g., a resource 
management service).” 

 
Plus: er zijn ook applicatiecomponenten die 100% geautomatiseerd zijn en dus nooit hun gedrag naar 
buiten toe beschikbaar stellen middels applicatie services. Een bedrijfsservice kan daardoor slechts 
samenvallen met een applicatie service in de toevallige (tijdelijke?) omstandigheid dat het gedrag 
van een applicatiecomponent slechts door één applicatie service naar buiten toe beschikbaar wordt 
gesteld. Dit is een onvoldoende solide basis voor een duurzaam model. 
 
De vraag is nu welke ArchiMate concepten in de business laag een applicatie functie wél goed 
samenvalt. Het ligt voor de hand hiervoor het concept bedrijfsservice te gebruiken. Betekenisvol 
gedrag van de organisatie in haar omgeving (business service), al dan niet volledig geautomatiseerd, 
wordt veel beter afgedekt door de definitie van application function dan met application service, 
zeker als er vanuit het oogpunt van micro services naar gekeken wordt.  
 
Dus: Een bedrijfsservice op de business laag valt 1:1 samen met een application function op de 
applicatie laag.  
 
Het is bovendien belangrijk om ook de volgende regel expliciet met elkaar vast te stellen: 
 
Dus: Een applicatieservice op de applicatielaag valt niet samen met een bedrijfsservice op de 
businesslaag. 
 
Een applicatieservice moet immers veel fijnmaziger (kunnen) zijn, dan een bedrijfsservice.  
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Bijkomend voordeel van deze regel is, dat het architectuur model van de applicatielaag voor 
ontwerpers en bouwers niet beperkend werkt, maar hen voldoende ruimte laat om hun eigen keuzes 
voor de inrichting van de applicatie te maken. ArchiMate zegt hierover: “Note that the internal 
behavior of a component should in most cases not be modeled in too much detail in an architectural 
description, because for the description of this behavior we may soon be confronted with detailed 
design issues.” Met name bij een agile voortbrengingsproces is dit van groot belang.  
 
Dit laatste onderstreept ons uitgangspunt, dat het model in de businesslaag voor de IT stakeholders 
voldoende kaders voor de structuur van de applicatie mee moet geven, maar kennelijk ook niet meer 
dan dat.  
 


