GIA: Het netwerk voor architecten in de digitale wereld
Het Genootschap voor Informatie Architecten (GIA) is
de onafhankelijke beroepsvereniging van en voor architecten in de informatievoorziening in Nederland. De
vereniging heeft ongeveer 200 leden en is erop gericht
om het beroep van informatie architect te stimuleren
en in te bedden in de samenleving. Het GIA is de plaats
waar je contacten legt met vakgenoten èn die contacten
ook onderhoudt. Je ontmoet vakgenoten op een open en
laagdrempelige manier. Bij GIA vergaar, toets en deel je
professionele kennis, met waardering voor de verschillen
en overeenkomsten tussen jou en andere leden. Hier
kom je tot nieuwe inzichten en leer je van elkaar.
Bij het GIA komen de leden op de eerste plaats.
Een belangrijk deel van de activiteiten ligt dan ook
in het faciliteren van netwerkvorming en educatie
voor architecten. Een goed voorbeeld hiervan zijn
de maandelijkse bijeenkomsten van de branchegerichte intervisiegroepen. Hier ontmoet je vakgenoten uit jouw branche, kan je inspiratie opdoen en
kennis en ervaringen uitwisselen. Het gaat hierbij
vooral om discussies en workshops over actuele
thema’s. Deelname aan deze intervisiegroepen is
geheel vrijblijvend. Verder organiseren we maandelijks lezingen en presentaties. Interessante sprekers,
toonaangevend in hun vakgebied, houden je op de
hoogte van de laatste ontwikkelingen. Natuurlijk
met aansluitend een borrel, het uitgesproken
netwerkmoment voor verdieping en discussie.
Voor wie is het GIA?
Het GIA is een beroepsvereniging voor Informatie
Architecten in de ruimste zin van het woord. Dus
iedereen die zich bezig houdt met het inrichten
en de architectuur van de informatiehuishouding. Bijvoorbeeld: informatiemanagers, business
architecten, informatie architecten, enterprise
architecten, IT architecten, applicatie architecten,
infrastructuur architecten, informatie analisten,
professionals in de informatiekunde en IT en
studenten in bedrijfskundige studies met een focus
op informatie, informatiekunde en informatica.
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Onze leden zijn over het algemeen werkzaam als
architect in een kleine, middelgrote en grote organisatie, als zelfstandig architect, maar ook bij architectenbureaus, IT-leveranciers, opleiders, beleidsmakers en certificerende organisaties. Kortom,
als jij behoefte hebt aan een professioneel netwerk
ter inspiratie, als ondersteuning bij jouw persoonlijke ontwikkeling binnen het vakgebied en als een
klankbord voor ontwikkelingen in de eigen praktijk, is het GIA er voor jou. Ook geïnteresseerden in
het vakgebied zijn welkom.
Intervisiegroep Business Rules. Sinds kort is binnen
het GIA met veel enthousiasme een intervisiegroep
van start gegaan rond het thema Business Rules.
De aanleiding is het beschikbaar komen van standaards vanuit het OMG en de ontwikkelingen
vanuit de praktische benadering door Ronald Ross,
ook wel de ‘the father of Business Rules’ genoemd,
met zijn vele boeken en artikelen over het onderwerp.
Business Rules zijn voor architecten interessant,
omdat zij verschillende aspecten van allerlei (informatie) architecturen raken. De intervisiegroep is
aan de slag gegaan uit gemeenschappelijke interesse voor nut en noodzaak van Business Rules
voor organisatie, processen en systemen. Komende
maanden gaat de groep zich richten op het onderzoeken van formele methoden, praktische benaderingen en het marktaanbod van verschillende leveranciers die tools aanbieden voor het vastleggen van
Business Rules. Concreet gaat men nu kijken naar
onder andere: het Decision Model van Ross voor
het modelleren van dynamiek in bedrijfsprocessen
en bijbehorende beslis- en rekenregels en gedragsregels en de impact die dit heeft op automatiseerbaarheid van bedrijfsactiviteiten. Ook wordt gekeken
naar zogenaamde relationele algebra, waarmee relaties tussen entiteiten en objecten vastgelegd kunnen
worden om ontwerpen van informatiesystemen te
kunnen controleren op consistentie in het gebruik
van berekeningen.
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De intervisiegroep Financiële instellingen komt eens
in de twee maanden bijeen en is al weer twee jaar
actief. Steeds weer met een actueel thema uit de
financiële wereld. De deelnemers zijn architecten
van vooral verzekeringsmaatschappijen en banken.
In januari gaf Herman Gerbscheid een presentatie over het thema Solvency II. Dit is Europese
wetgeving die er voor gaat zorgen dat risicomanagement in de verzekeringsbranche goed wordt
ingericht en verzekeringsmaatschappijen goed
zicht kunnen gaan houden op het kunnen voldoen
aan de solvabiliteitseisen van De Nederlandsche
Bank (DNB). Dit met als doel voldoende reserves
achter de hand te houden om aan de verplichtingen
naar hun klanten op de lange termijn te kunnen
blijven voldoen. Gerbscheid ging in zijn presentatie
in op het achterliggende, op principes gebaseerde
raamwerk met pilaren voor financiën, governance
en rapportage (aan DNB). Ook ging hij in op de
implementatie-aspecten, zoals: self assessments van
verzekeringsmaatschappijen, de impact van deze
wetgeving op organisatieprocessen en -systemen,
het gebruik van standaardpakketten, het nut en
gebruik van een bedrijfsbreed datamodel en de
argumentatie bij de keuze van risicomodellen.
Voor 2012 staan verder bijeenkomsten gepland over
de thema’s:
t Mei: datakwaliteit, datamanagement en bedrijfsbrede datamodellen in de financiële wereld.
t September: Documentlogistiek in de financiële
wereld.
t November: Business Process Management (BPM)
implementatie bij verzekeringsmaatschappijen.
Frisse start intervisiegroep Ketenarchitectuur
Een nieuw jaar en een veelbesproken onderwerp
zijn aanleiding geweest voor de start van een nieuwe
innovatieve intervisiegroep: ketenarchitectuur.
Mogelijke onderwerpen voor deze groep zijn: regievoering over alle belanghebbenden in de ketens, de
architectuur over de informatievoorziening binnen
en over de ketens, als ook de benodigde kennisdomeinen om een succesvolle gegevensuitwisseling
te realiseren. De kick-off zal in het eerste kwartaal
van 2012 plaatsvinden, op een centrale locatie in
Nederland. Als je geïnteresseerd bent, meld je dan
bij René van Wolferen (rene.van.wolferen@gia.nl).
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GIA
Maandelijks netwerkmoment met boeiende presentaties en
aansluitende borrel – Kennis delen en interactie met vakgenoten
via deelname aan intervisiegroepen – Fikse kortingen op toonaangevende congressen – Kosteloos abonnement op het tijdschrift TIEM – Op de hoogte blijven van trends in uw vakgebied

LAC2012
Het GIA is voornemens een track op het Landelijk
Architectuur Congres (LAC2012) te organiseren.
Het thema voor de track zal in overleg met
het bestuur van het Nationaal Architectuur
Forum (NAF) en de programmacommissie van
het LAC2012 worden vastgesteld. Vanuit het
GIA-bestuur wordt ingezet op een maatschappelijk relevant, innovatief en duurzaam onderwerp:
‘Infrastructuur voor het tanken van elektrisch
aangedreven auto’s’. Dit thema zal de paraplu zijn
voor architectuur vanuit verschillende invalshoeken, hierbij valt te denken aan: ketenarchitectuur, governance, business architectuur, afrekenmodellen, infrastructuur architectuur, stakeholder
management, software architectuur, gegevensuitwisseling, metadata management, et cetera. We
gaan dit geheel in de ‘GIA stijl’ doen, dus naast de
presentaties ook break-out sessies met discussies
en prikkelende stellingen. Met als doel: leren van
verschillende visies en het delen van ervaringen.
Maandelijkse evenementen
Naast de intervisiegroepen organiseert het GIA elke
2e donderdagavond van de maand een presentatie
over een actueel architectuurthema. Voor komend
voorjaar staan de volgende onderwerpen op de
agenda: mobiele applicaties voor bankieren, business case management, archimate2.0, DYA4infra
en IT Impact (trendwatcher). De koffie staat klaar
vanaf 19.00u, presentaties starten in de regel om
19.30u en de netwerkborrel om 21.30u. GIA-leden
en geïnteresseerden zijn van harte welkom. Details
over de presentaties staan in de nieuwsbrieven die
per e-mail aan leden en geïnteresseerden worden
toegestuurd. Gelieve vooraf in te schrijven via
www.gia.nl.
René van Wolferen, Voorzitter GIA
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