Nederlands Architectuur Forum (NAF)
Het NAF is een vereniging van organisaties met als missie het bevorderen van het werken onder
architectuur en het bevorderen van de professionaliteit van architecten in de wereld van organisatie en IT.
Het NAF is leveranciersonafhankelijk, methode-neutraal en een voorstander van open kennisuitwisseling
en open standaarden.
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De vereniging bestaat uit drie pijlers:
• Gebruikersorganisaties
• Instellingen van wetenschap en onderwijs
• Leveranciersorganisaties

Gebruikers
organisaties

Het NAF bestaat sinds 2002 en heeft inmiddels een uitgebreid netwerk van gebruikerspartijen,
leveranciers en instellingen van wetenschap en onderwijs opgebouwd. Het NAF biedt zijn leden
onder meer gelegenheid tot het netwerken met vakgenoten, professionalisering door deelname
aan werkgroepen, en proﬁlering door publicaties.

Het NAF werkt vanuit de gedachte dat alleen door bundeling van kracht, expertise en inzichten uit
de drie pijlers de missie van het NAF kan worden gerealiseerd. Daarom zijn de drie pijlers altijd vertegenwoordigd, of het nu gaat om de inrichting van het bestuur of het inhoudelijke programma.
Zo waarborgt het NAF zijn neutrale, onafhankelijke positie in de Nederlandse IT-architectuurwereld.
Het NAF biedt zijn leden onder meer gelegenheid tot het netwerken met vakgenoten, professionalisering door deelname aan werkgroepen, en proﬁlering door publicaties. Zo hebben werkgroepen boeken uitgebracht over IT governance, business rules, competenties van de IT-architect
en het extended Architecture Framework. Verder is het NAF mede-organisator van de NAF Insight
seminars,de NAF Academy en het Landelijk Architectuur Congres.
Programma van Werkgroepen
In de werkgroepen van het NAF komen professionals uit wetenschap, onderwijs, gebruikerspartijen
en leveranciers bij elkaar om kennis uit te wisselen en samen het architectuurvak verder te professionaliseren. De werkgroepen dekken een breed spectrum aan onderwerpen af. Hun vorderingen
en resultaten komen beschikbaar via de website van het NAF, ledenvergaderingen, het LAC en
andere publicatiekanalen. Nieuwe werkgroepen op relevante onderwerpen kunnen onder begeleiding
van de programmacommissie door de leden zelf opgericht worden. De enige eis is betrokkenheid met
de drie pijlers en een idee van doel en werkwijze. De hierna volgende lijst geeft een indruk van het
spectrum aan werkgroepen. Voor een actueel overzicht, zie ook www.naf.nl/werkgroepen.
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ArchiMate
Het doel van deze werkgroep is het promoten en stimuleren van gebruik van ArchiMate als enterprisearchitectuurtaal, in samenwerking met diverse
kennis- en gebruikersgroepen. Ook kanaliseert de
werkgroep behoeftes die organisaties, aangesloten
bij het NAF, hebben met betrekking tot de ArchiMate
standaard. Hierbij zoekt de werkgroep actief naar verbetermogelijkheden van de ArchiMate-standaard en
participeert zij in ontwikkelingen die vanuit The Open
Group worden geïnitieerd. Deze werkgroep werkt
samen met The Open Group.
Architectuurprincipes
Architectuurprincipes zijn een hoeksteen van enterprise-architecturen. Het concept‘architectuurprincipe’
heeft echter nog weinig aandacht gekregen. Doelen
van deze werkgroep zijn daarom onder meer het
identiﬁceren en deﬁniëren van verschillende gebruikersmogelijkheden van dit concept in de architectuurcommunity; het identiﬁceren van requirements
aan zulke principes als een middel om de ontwerpruimte van enterprise-architectuur te beperken; het
preciezer deﬁniëren wat architectuurprincipes zijn en
hoe zij kunnen worden geformuleerd; het deﬁniëren
van processen en methoden voor het zinvol gebruik
van architectuurprincipes in de organisatie.
Architectuur in het zorgdomein
Doelstelling van de werkgroep is om vanuit architectuur-invalshoek ondersteuning te bieden aan de ICTontwikkelingen in de zorg. Tot de middelen om de
doelstelling te bereiken behoren het bieden van een
referentiekader, het uitwisselen van "best practices"
en het signaleren van ontwikkelingen. Het zorgdomein is van groot maatschappelijk belang. Binnen de
zorg is sprake van een groot aantal ketens waarbinnen partijen samenwerken. Nieuwe technologie, met
name op het gebied van ICT kan binnen de zorg worden ingezet om kwalitatieve en kwantitatieve verbeteringen te bereiken, maar hiervoor is een benadering
vanuit de helikopterview gewenst: architectuur.
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Cloud Computing & SaaS
Door internet en moderne software-tools is dienstverlening sterk aan het veranderen. Software bevindt
zich in toenemende mate in de "cloud" en wordt op
afstand afgenomen via ASP- en SaaS-modellen. Veel
diensten krijgen de vorm van via Internet aangeboden
digitale functies (bijvoorbeeld een betaaldienst als
Ideal of identiﬁcatiedienst als DigID), waaruit de gebruiker de gewenste dienst componeert. Deze werkgroep brengt partijen uit de wetenschap, gebruikers
en dienstverleners bij elkaar die zich bezighouden
met de grote mogelijkheden en impact van deze
ontwikkelingen voor zowel bedrijfs- als technische
architecturen.
Games en Simulaties
De werkgroep Games en Simulaties in Architectuur
richt zich op het gebruik van serious gaming, spellen
en simulaties, kortweg gaming, rondom architectuur.
De toegevoegde waarde van gaming kan op vele
vlakken naar voren komen. Zo kan gaming gebruikt
worden om een architectuurmodel inzichtelijk te
maken voor mensen. Een model is, hoe graag we dat
ook willen, niet iets waar een manager of werknemer
van een bedrijf vaak direct iets mee kan. Via gaming
denken we ervoor te kunnen zorgen dat er een beleving van het model ontstaat waar iedereen iets mee kan.
Infrastructuurarchitectuur
Deze werkgroep stelt zich ten doel om concrete bijdragen te leveren aan de opbouw van het vak van infrastructuurarchitectuur. Dit vak staat nog in de
kinderschoenen, inrichting van infrastructuur vindt
dikwijls erg versnipperd, erg technisch en erg vanuit
het perspectief van de leverancier plaats. Daarnaast
wordt een gat ervaren tussen organisatieonderdelen
die voor infrastructuur de architectuur opstellen,
deze ontwerpen, realiseren en exploiteren enerzijds
en de bedrijfsvoering en andere IT-disciplines anderzijds. De werkgroep richt zich op infrastructuurtalenten
(al dan niet‘oﬃcieel’architect) die zich willen ontwikkelen in het vakgebied door op de juiste abstractieniveaus,

gestructureerd, consistent, methodisch en in samenhang met andere disciplines aan de inrichting van infrastructuur te werken.
Interoperabiliteit
Het delen van informatie en het koppelen van bedrijfsprocessen, binnen maar vooral ook tussen organisaties
in ketens en netwerken, wordt meer en meer een noodzakelijke voorwaarde voor levensvatbaar commercieel
handelen (in het bedrijfsleven) en voor het eﬀectief aanpakken van maatschappelijke uitdagingen (voor de
overheid). Tegelijkertijd bestaat er geen vak "Interoperabiliteit" waarmee deze uitdaging kan worden
aangepakt. Deze werkgroep richt zich op de professionalisering van dit vakgebied, onontbeerlijk voor de
architectuur van ketens en netwerken.
IT Governance
Deze werkgroep wil de body of knowledge over IT governance (de inrichting van IT management) in relatie
tot de architectuurpraktijk vaststellen. Het delen, verzamelen, uitdragen en ontwikkelen van kennis staan hierbij centraal, evenals het stimuleren van kruisbestuiving
tussen gebruikersorganisaties, leveranciers en wetenschap. Primair richt de werkgroep zich op IT governance,
haar processen en de relatie met architectuur, binnen de
grotere context van business en corporate governance.
Hierbij ligt de nadruk meer op performance dan op conformance gerelateerde aandachtsgebieden.
De Menselijke Maat
Het is belangrijk dat ICT-systemen op mensen en organisaties afgestemd worden in plaats van andersom. Deze
werkgroep zet zich in voor de ontwikkeling van criteria
en ontwerprichtlijnen die architecten in staat stellen om
daaraan vorm te geven. Dit omvat enerzijds het in kaart
brengen van de problemen die mensen in de omgang
met ICT ondervinden en anderzijds het uitwerken van
architectuurconcepten, -methoden en -technieken die
de verschillende soorten van IT-architecten helpen om
architecturen te ontwerpen die beter op de menselijke
maat geschoeid zijn.

TOGAF
In Nederland bestaat veel belangstelling voor The
Open Group Architecture Framework (TOGAF) als architectuurmethode. Het blijkt dat er met name vragen
zijn met betrekking tot de praktische toepassing van
het gedachtegoed, op zichzelf en in relatie met andere
methoden en technieken, zoals Prince2 en ArchiMate.
Als open platform voor de uitwisseling van ervaringen
met TOGAF besteedt de werkgroep aandacht aan dergelijke praktische vraagstukken en ervaringen. Deze
werkgroep werkt samen met The Open Group.
Waardegedreven architectuur
Deze werkgroep wil praktische instrumenten en best
practices verzamelen en delen ter verhoging van de
toegevoegde waarde van IT: kwantitatieve instrumenten verzamelen, delen en praktisch toepasbaar
maken. De scope hierbij is: praktische gereedschappen voor architecten. Op dit moment ligt de prioriteit van de werkgroep bij vroegtijdige inschatting van
haalbaarheid en nut van projecten.
Web 2.0 Architectuur
Doel van deze werkgroep is een platform te bieden
om ervaringen tussen Nederlandse wetenschap en
bedrijfsleven op het vlak van Web 2.0 architecturen
en toepassingen uit te wisselen. Web 2.0 is de nieuwe
trend op het vlak van informatietechnologie waar distribueren van informatie steeds interactiever wordt
met gebruikers. Nieuwe vormen van sociale software
en business modellen duiken overal op, met wisselend
succes. De werkgroep richt zich onder meer op het
inventariseren van het gebruik van Web 2.0 technologieën, social computing en hun businessmodellen
binnen Nederland; het identiﬁceren van bottlenecks
en problemen met web 2.0 implementaties; en het
stimuleren van gebruik van web 2.0 technologieën.

Lid worden van het NAF?
Alleen organisaties en instellingen kunnen lid worden van het NAF. Per organisatie of instelling
geldt slechts één stem, maar er is geen limiet aan het aantal deelnemers per organisatie of instelling in de inhoudelijke werkgroepen. Grote IT-gebruikers, toonaangevende IT-leveranciers en
belangrijke universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen zijn inmiddels lid van het NAF.
Een volledig overzicht van de leden vindt u op www.naf.nl
De contributie wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld en bedraagt per jaar:
U 750,- voor gebruikersorganisaties en leverancierorganisaties
U 250,- voor instellingen van wetenschap en onderwijs.
Wilt u lid worden, vul dan onderstaand formulier in (staat ook op www.naf.nl)
en stuur/fax het naar:
Nederlands Architectuur Forum
Postbus 54
3780 BB Voorthuizen
Tel.:
(0342) 41 91 89
Fax:
(0342) 47 58 80
e-mail: info@naf.nl
Organisatie:
Contactpersoon:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoonnummer:
Faxnummer:
E-mailadres:
Factuurgegevens:
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