Achmea

“Het was opvallend hoe snel de
architecten van ArchiXL zich hadden
ingewerkt in onze organisatie. Ze
hebben praktische resultaten geboekt in projecten. Daarnaast
hebben ze bijgedragen aan
het op de kaart zetten van
architectuur als middel om
IT en bedrijfsvoering op
één lijn te krijgen én te
houden”, aldus Erik
Stokkers,
afdelingshoofd bij Achmea IT
en verantwoordelijk
voor
applicatiearchitectuur
bij
Syntrus
Achmea.

Architectuur versterkt de samenwerking tussen IT en de
bedrijfsvoering van Achmea. ArchiXL speelde een voortrekkersrol.
Net als bij veel andere grote organisaties tekenen fusies de geschiedenis van Achmea. Elke fusie bracht
eigen IT-oplossingen en IT-ers met zich mee. Achmea streeft echter naar efficiency en servicegerichtheid
van ondersteunende diensten. Achmea IT, de eigen IT-organisatie van Achmea, werkt aan vermindering
van de complexiteit in de IT-oplossingen. Architectuur blijkt daarbij één van dé middelen zowel voor het
stroomlijnen van de IT-inzet als voor een betere samenwerking tussen de primaire bedrijfsvoering en IT.
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producten aan te bieden om haar klanten te
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IT volwaardige gesprekspartner
“We merken dat onze strategie werkt”, vertelt
Stokkers. “Via architectuur komen we steeds beter
in de rol als volwaardige gesprekspartner voor
de bedrijfsvoering. We werken nu bijvoorbeeld
met klantteams. Bij nieuwe vragen vanuit
de bedrijfsvoering wordt eerst een architect
ingeschakeld. We zoeken elkaar op en versterken
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actieve deelnemers werden afgekocht ook de rol
van business-architect toegewezen gekregen. Dat
vind ik bijzonder en zegt iets over de kwaliteit van
de architect.”

Praktisch en resultaatgericht
Stokkers vervolgt: “Wat ik in de aflopen jaren
heb gemerkt, is dat het cruciaal is om sterke
architecten in te zetten. Ze moeten hun vak
inhoudelijk echt verstaan én ze moeten in staat
zijn om bruggen te bouwen, zichzelf te verkopen
en te bewijzen. Daarbij is een praktische en
resultaatgerichte insteek onontbeerlijk. Want
vaak moet je met architectuur gewoon beginnen
en niet alles van tevoren uit willen denken. Zo
lang je je niet verliest in de dagelijkse hectiek van
projecten en oog houdt voor de lange termijn,
is dat een prima strategie. Daarnaast helpt het
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