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Verzekeringsbranche
De verzekeringswereld is op te delen in twee 
distributietypen, te weten de direct writers en 
de intermediairverzekeraars. Deze twee typen 
verzekeraars hebben een andere focus als het 
gaat om klantbenadering. Direct writers doen 
rechtstreeks zaken met hun klanten (consumen-
ten), terwijl intermediairverzekeraars als Fortis 
dit altijd via de intermediair (assurantietussen-
persoon) doen. Verzekeringsproducten zijn verder 
in te delen in de drie hoofdcategorieën leven, 
schade en zorg, die alle hun eigen karakteristie-
ken hebben. 
De verzekeringsmarkt bevindt zich in Neder-
land in een consolidatiefase: er zijn veel fusies 
en overnames geweest en de veranderingen in 
de markt zijn nog niet ten einde. De branche 
is sterk in beweging. Veranderingen in onder 
andere wet- en regelgeving, consolidatie en glo-
balisering en ook zeker de opkomst van internet 
hebben een grote impact. Enkele voorbeelden 
van aan internet gerelateerde veranderingen zijn 
de opkomst van vergelijkingssites, fora, directer 
klantcontact, open zijn buiten kantoortijden, de 
inzet van meerdere media voor dezelfde func-
ties (telefonie naast e-mail naast websites). Een 
verdere beweging van productgeoriënteerd naar 
klantgeoriënteerd denken en handelen is daarbij 
ook zichtbaar.

Architectuur moet aan deze ontwikkelingen zijn 
bijdrage leveren en het maken van (juiste) keuzes 
ondersteunen.

Veranderingen in de branche
 
Architectuuruitdagingen met intermediairs en 
andere partners 
Intermediairverzekeraars hadden voorheen hun 
eigen software om berekeningen te maken en 
distribueerden deze software en updates via cd-
roms. Door de opkomst van internet is dat aspect 
een stuk eenvoudiger geworden: de verzekeraars 
hebben extranetten geopend waar intermediairs 
producten kunnen afsluiten en wijzigingen kun-
nen doorgeven, waarbij men real-time inzicht 
heeft in de status van het afhandelingsproces.
Al sinds enige tijd is de communicatie tussen 
intermediairs en verzekeraars gestandaardiseerd. 
Denk hierbij aan het Assurantie Data Netwerk 
(ADN), waarbinnen verzekeraars en intermediairs 
op een geüniformeerde wijze geautomatiseerd 
gegevens met elkaar konden uitwisselen. Dit 
is later opgevolgd door vier standaarden: een 
procesatlas, een gegevensstandaard, een trans-
actiestandaard en een presentatiestandaard. Het 
beheer van deze standaarden is door de branche 
belegd bij de Stichting Standaardisatie Instituut 
voor Verzekeringen in de Intermediairbranche 

Internationale 
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noodzakelijk

Architectuurimpact 
van trends in de 
 verzekeringswereld
In de voorbije jaren is architectuur vaak synoniem geworden  

aan ‘beheersing’: controleren of zaken wel volgens de standaarden 

gaan. De auteurs hebben getracht bij Fortis Verzekeringen 

Nederland (FVNL) een andere balans aan te brengen. Daarbij  

is het proces zeker zo belangrijk als de inhoud.
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Samenvatting

De verzekeringsbranche heeft te maken met veranderingen in wet- en regelgeving, 

consolidatie en globalisering en de opkomst van internet. Om die dynamiek te 

ondersteunen zijn aanpassingen in de architectuur en in het architectuurproces 

nodig. Binnen Fortis Verzekeringen Nederland werken business en IT nauw 

samen in dit proces, in de vorm van strategische en tactisch inhoudelijke 

architectuuroverleggen.

(SIVI). Naast deze branchebrede samenwerking 
is ook het initiatief Meetingpoint opgericht. Mee-
tingpoint is een portal die ervoor zorgt dat een 
intermediair voor een aantal transacties niet meer 
de verschillende extranetten van de verzekeraars 
apart hoeft te bezoeken. Meetingpoint houdt zich 
aan de SIVI-standaarden.
Er zijn echter ook marktpartijen die zich niet wen-
sen te houden aan deze standaarden, om welke 
reden dan ook. Om commerciële redenen is het 
soms toch gewenst met zo’n partij elektronische 
koppelingen aan te gaan. Het ideaal is dan om 
intern niets te hoeven aanpassen om dit te kun-
nen realiseren. Daarvoor wordt dan onder andere 
een berichtvertalingsservice ingezet die alle ver-
talingen op de organisatiegrens voor zijn rekening 
neemt. Mocht de organisatiegrens veranderen 
door in- of uitbesteding van werkzaamheden, dan 
kan deze service meeschuiven.
Een andere uitdaging ligt in de verdere ondersteu-
ning van de intermediairs – ook deze groep wil 
graag internet optimaal gebruiken, bijvoorbeeld 
voor het laten doorgeven van mutaties of het 
afsluiten van eenvoudige verzekeringen door de 
klant zelf (selfservice). Wij willen de intermedi-
airs daarin graag faciliteren door kant-en-klare 

modules aan te bieden die ze op hun website 
kunnen plaatsen, en dan liefst in de huisstijl van 
die intermediair. De technische standaarden op 
dit terrein zijn echter nog niet dusdanig volwas-
sen dat dit eenvoudig mogelijk is. Uiteindelijk is 
hier voorlopig gekozen voor zelfbouw, waarbij de 
interne applicatiearchitectuur zo goed mogelijk is 
voorbereid op de aanstaande standaarden.
Voor het samenwerken met de andere partners 
die betrokken zijn bij verzekeringen, zoals arbo-
dienstverleners en (auto)schadeherstellers, zijn 
nog geen standaarden gedefinieerd. Het onder-
steunen van die samenwerking met IT-middelen 
is daardoor nog erg bewerkelijk. Er wordt op dit 
terrein nog veel gebruikgemaakt van e-mail en 
extranetten.
 
Architectuuruitdagingen binnen de muren van 
een verzekeraar
De huidige markt vereist dat nieuwe producten 
sneller op de markt kunnen worden gebracht 
dan voorheen. Ook acties zijn korter van tevo-
ren bekend en tarieven veranderen vaker. Het 
is niet meer mogelijk om daarbij de traditionele 
werkwijze te blijven volgen waarin de wijzigingen 
releasematig worden doorgevoerd in de systemen, 
simpelweg omdat dat te lang duurt. Aangezien 
vervanging van ons gehele landschap op korte 
termijn geen realistische optie is, zullen we dus 
moeten zorgen voor een aantal ontkoppelpunten 
en voor parametrisering.

Snelheid en services
Was het tot voor kort normaal en geaccepteerd 
dat een aanvraag voor een verzekering op papier 
moest worden gedaan, dan verwerkt en minimaal 
een week later in de brievenbus lag, die tijd is 
voor de meeste typen verzekeringen voorbij. Als 
je nu als consument wilt weten wat een autover-
zekering kost, kijk je op internet op een vergelij-
kingssite, de site van je tussenpersoon of die van 
een paar verzekeringsmaatschappijen. En als je 

Fortis Verzekeringen Nederland en Fortis
Fortis Verzekeringen Nederland N.V. omvat de Nederlandse ver-
zekeraars van Fortis: Ardanta, De Amersfoortse, De Europeesche, 
Falcon Leven en Fortis ASR. Met een gemiddeld marktaandeel 
van ruim 10 procent is deze groep de derde verzekeraar van 
Nederland. Fortis Verzekeringen Nederland N.V. maakt deel uit 
van Fortis, een internationale financiële dienstverlener op het 
gebied van bankieren en verzekeren. Fortis heeft drie kernacti-
viteiten: retail banking (particulieren, zelfstandigen, vrije beroe-
pen en kleine bedrijven), merchant & private banking (grote 
internationale bedrijven en institutionele klanten, middelgrote 
bedrijven en ondernemers, en private-bankingklanten) en ver-
zekeren. Fortis heeft ongeveer 60.000 medewerkers (september 
2007).
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dan op ‘Ja’ klikt, verwacht je meteen antwoord of 
het in orde is, en eigenlijk ook direct de polis op je 
scherm. 
De systemen van de verzekeraars zijn nooit voorbe-
reid geweest op die werkwijze: voor directe afhan-
deling is een transactiegeoriënteerde gegevensver-
werking nodig, terwijl alles op efficiënte batches 
gericht was. Door hier enkele services te realiseren 
voor premieberekening, automatische controles, 
acceptatie en documentproductie is het mogelijk 
geworden aan deze verwachting te voldoen zon-
der het hele backoffice te hoeven reorganiseren. 
Dit kon alleen door het proces vanaf aanvraag tot 
polis en alle relevante applicaties in samenhang te 
beschouwen.
 
Productmodellen en product-engines 
Verzekeringsproducten hebben de kenmerken van 
mass customization. Ieder product is in essentie 
hetzelfde, maar is specifiek ingericht per klant en 
heeft daardoor een eigen kosten- en serviceniveau. 
Dit vraagt veel flexibiliteit in het gehele proces en 
van de systemen. Traditionele contractadministra-
ties bevatten ook de verzekeringsproducten, wat 
de flexibiliteit belemmert. Met de inzet van zoge-
naamde product-engines of configurators wordt het 
mogelijk de productdefinities ‘uit’ de contractadmi-
nistraties te halen, een essentiële voorwaarde om 
het aanbod van verzekeringsproducten flexibel en 
beheersbaar te kunnen afstemmen op de behoef-
ten van verschillende klanten. In de product-
engine kan een product worden gemodelleerd, 
gesimuleerd en doorgerekend en kan de definitie 
worden aangeboden aan de contractadministratie. 
De contractadministraties herbergen dan zelf geen 
specifieke productkenmerken meer maar gebrui-
ken die uit de product-engine. Hiermee wordt een 
ontkoppeling bereikt van productbeheer en con-
tractbeheer. De product-engine stelt ‘de business’ 
daarmee in staat relatief snel nieuwe producten 
op de markt te zetten, met de spreekwoordelijke 
‘druk op de knop’, zonder aanpassingen te hoeven 
doorvoeren in de contractadministratie.
Een goed productmodel voorziet in een reeks 
parameterinstelllingen die per doelgroep verschil-
lend benut kunnen worden. Daarnaast scheidt 
een goed productmodel verzekeringstechniek van 

commercie, zodat de prijs losstaat van het verze-
keringstechnische product en ook hier flexibili-
teit wordt bereikt. Product-engines zijn al enige 
tijd bekend binnen de verzekeringsbranche voor 
beheer van het productmodel, maar er is een trend 
dat deze engines goede ondersteuning gaan bieden 
voor de gehele productlifecycle. De functionali-
teit wordt daarmee uitgebreid tot productdesign, 
testing (inclusief het testen van scenario’s) en 
prijs- en acceptatieregels, waarbij deze functies 
beschikbaar komen in andere domeinen, zoals 
marketing.

Business rules engines/business process management 
Behalve op het externaliseren van productgege-
vens wordt er ook ingezet op het externaliseren van 
bedrijfsregels. Dit is eenzelfde benadering als bij 
de product-engines. De rules vallen uiteen in twee 
gebieden, te weten business rules en process rules. 
Alhoewel er veel expertise en onderzoek op dit ter-
rein is en de rules in theorie goed te scheiden zijn, 
is de praktijk weerbarstiger en zien we overlap, wat 
bij onzorgvuldige invulling juist leidt tot toene-
mende complexiteit en daarmee tot het lastiger 
doorvoeren van wijzigingen en hogere kosten.
Om de mogelijke winsten van deze externalisaties 
te verzilveren is het natuurlijk van groot belang 
dat bijvoorbeeld ook de webapplicaties gebruik-
maken van deze engines: als er alsnog schermen 
handmatig moeten worden aangepast, is er nog 
weinig gewonnen. In principe worden schermen 
dus in real time opgebouwd op basis van gegevens 
(services) in het backoffice. Op dit punt ontstaan 
conflicterende eisen: voor optimale gebruikers-
interactie is een zeer goede performance van groot 
belang, liefst door logica ín het scherm te bouwen; 
voor beschikbaarheid is het prettig als het aantal 
componenten waarvan de applicatie afhankelijk is, 

Fortis Verzekeringen NL
Architectuuroverleg

strategisch

tactisch

operationeel

Centraal Architectenoverleg

Architecture Board

IT business

Figuur 1. WOA-governance
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beperkt blijft; en voor het doorvoeren van verande-
ringen is het ideaal om zaken maar op één plek te 
definiëren of zoveel mogelijk ontkoppelpunten te 
hebben. Hier zijn de communicatieve vaardighe-
den van de architect van groot belang. Daarnaast 
is het van belang dat aanpassingen in de manier 
van werken van de organisatie gelijk op gaan met 
de continue stroom van nieuwe technische moge-
lijkheden.

Architectuurproces binnen Fortis 
De organisatie Fortis Verzekeringen Nederland 
is, zoals veel andere grote verzekeraars, ontstaan 
uit meerdere fusies. Architectuur was binnen die 
samenstellende delen ook op meerdere manieren 
ingevuld. Door de best practices samen te voegen 
is de huidige manier van Werken onder Archi-
tectuur (WOA) ontstaan. Specifiek hierin is de 
nauwe samenwerking tussen business en IT1, en 
gezien alle veranderingen is dit ook noodzakelijk. 
Deze samenwerking komt tot uiting in verschillen-

1. Fortis kent de 
afdelingen IS 
(Information 
Systems, applica-
tieontwikkeling 
en beheer) en 
IT (Information 
Technology, infra-
structuur) die geza-
menlijk IST vormen. 
In dit artikel wordt 
dit onderscheid niet 
gemaakt en wordt 
de gezamenlijke 
IST-organisatie ‘IT’ 
genoemd.

De architectuurdiscipline professionaliseren met Archimate 
In onze jaarlijkse architectuurvolwassenheidsmetingen kwam naar voren dat wij 
verder zouden kunnen professionaliseren door het gebruik van eenduidige model-
len. Daarom hebben we in 2006 Archimate gekozen als standaardrepresentatie-
taal voor architectuur. Het holistische model (processen, services, applicaties en 
infrastructuur) sloot naadloos aan bij onze behoefte. Om het doel van verdere 
professionalisering te bereiken is voor een evolutionaire aanpak gekozen. In eer-
ste instantie hebben wij al onze architecten laten kennismaken met Archimate. 
Vervolgens is er een ‘Archimate-cookbook’ opgesteld waarin handreikingen en 
afspraken staan om op een eenduidige manier met de symbolen en views om te 
gaan. Vervolgens hebben we Archimate gebruikt om de verschillende bedrijfson-
derdelen te modelleren – proces, applicaties en infrastructuur in samenhang. 
De aanpak was erg pragmatisch, met Visio- en Archimate-stencils. Het eindre-
sultaat is zeer succesvol en de Archimate-views worden inmiddels ook gebruikt 
in projectstartarchitecturen. Met dit als basis wordt nu de volgende stap gezet 

door het imple-
menteren van 
een enterprise-
architecture-tool 
met Archimate-
ondersteuning. 
Hierdoor is het 
mogelijk proces-
sen of systemen 
in meer detail te 
beschrijven en 
dit consistent te 
houden.
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Figuur 2. Archimate toegepast



in
fo

rm
at

ie
 /

 n
ov

em
be

r 
20

0
7

tar
ch

ite
ct

uu
r

68

de overlegvormen met ieder een eigen doelstelling 
en wisselende leden, maar telkens met vertegen-
woordiging vanuit de business en IT. 
Er is een strategisch architectuuroverleg dat wordt 
bijgewoond door betrokken informatiemanagers 
en vertegenwoordigers vanuit IT. Hierin worden 
beslissingen genomen om bijvoorbeeld proactief 
een onderzoek te starten naar de mogelijke inzet 
van business rule engines, de inzet van CRM of 
het over meerdere labels gebruiken van eenzelfde 
portalplatform.
Een tweede overleg is tactisch inhoudelijk tussen 
businessarchitecten en IT-architecten. Hierin wor-
den de laatste ontwikkelingen besproken, worden 
onderwerpen inhoudelijk doorgenomen en wordt 
advies gegeven aan het strategische overleg. Ope-
rationeel is een architecture board geïnstalleerd 
die wekelijks alle nieuwe projectstartarchitecturen 
beoordeelt.
 
Projectstartarchitecturen 
Voor elk project met architectuurimpact wordt een 
projectstartarchitectuur (PSA) opgesteld waarin 
een samenhangend geheel wordt geschetst van de 
(wijzigingen in) relevante processen, organisatie-
onderdelen, applicaties en infrastructuur. De PSA 
wordt opgesteld door een projectarchitect, veelal 
door enkele workshops te organiseren met archi-
tecten van betrokken domeinen. De PSA is voor 
ons een belangrijk instrument waarin architectuur 
daadwerkelijk tot ‘leven’ komt. Tijdens het opstel-
len van een PSA komen alle visies en referentie-
architecturen bij elkaar, zodat een gemeenschap-
pelijk beeld ontstaat van de te realiseren oplossing. 
De PSA wordt gevalideerd door de architecture 
board met leden vanuit business en IT, om de 
voorgestelde oplossingsrichting in een breder 
kader dan het project, op bedrijfskundige aspecten 
en IT-aspecten te beoordelen. De architecture 
board is te kenmerken als een operationeel archi-
tectuuroverleg, essentieel voor een goed werkende 
architecture governance. Door de nauwe samen-
werking tussen business en IT is het mogelijk in 
een vroegtijdig stadium projecten bij te sturen of 
eventueel af te blazen.

Wij vinden de integrale visie op architectuur erg 
belangrijk – daarom hebben wij ook voor Archi-
mate gekozen (zie kader). Het is mogelijk dat iede-
re specialist bepaalde onderdelen verder uitwerkt, 
zelfs in een domeinspecifieke taal, maar het geheel 
moet wel als één oplossing worden gerealiseerd. 
Communicatie is een zeer belangrijk aspect voor 
architecten. Het gebruik van één gemeenschap-
pelijke taal verhoogt onze communicatiekracht. 
Nieuwe medewerkers hebben daarnaast snel 
inzicht in het domein en bij voorgestelde verande-
ringen zijn de consequenties inzichtelijk.

Fortis Insurance kent als wereldwijde organisatie 
het motto ‘speed up locally by sharing globally’. 
Een belangrijk doel is het verder bereiken van 
synergie over de landsgrenzen heen. Architectuur 
is daarbij een uitstekend hulpmiddel om te zien 
wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen 
de verschillende organisaties, zowel op applicatief 
gebied als op het gebied van organisatie- en pro-
cesinrichting. Raamwerken en gedeelde principes 
en referentiemodellen worden daardoor steeds 
belangrijker om te voorkomen dat appels met 
peren vergeleken worden. Door de lokale situ-
atie in te brengen in de recent geïntroduceerde 
gedeelde enterprise-architecture-tool en door de 
internationale afstemming van de architectuurpro-
cessen kunnen we het volgende architectuurvol-
wassenheidsniveau bereiken.
De verzekeringswereld is een dynamische wereld 
waaraan we als architecten veel kunnen bijdragen.

Links
www.archimate.org 
www.fortisasr.nl (voor een voorbeeld van de combinatie inter-

mediairverzekeraar en online afsluiten)
www.fortisverzekeringen.nl 
www.sivi.org 
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