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Inleiding 

Dit document geeft in het kort weer wat Dragon1 is en wat uniek is aan Dragon1 ten opzichte van 

andere architectuurmethoden. In dit document wordt tevens uiteengezet wat de belangrijkste taken, 

rechten en plichten van personen en organisaties zijn betreffende het eigendom, gebruik, beheer en 

doorontwikkeling van Dragon1. 

1. Dragon1 is een open methode voor Visuele Enterprise Architectuur 

Dragon1 is een open methode voor enterprise architectuur. Dragon1 is bedoeld voor iedereen die 

enterprise architectuur ziet als een ontwerpdiscipline en strategisch stuurinstrument om daarmee een 

kwalitatieve bijdrage te leveren aan ontwerp, realisatie, besturing en beheersing van complexe 

bouwwerken en integrale bedrijfs-/ICT-oplossingen. Dragon1 wordt in de praktijk vooral gebruikt door 

bestuur, directie, management, architecten, beleidsmedewerkers, programma-managers, 

projectleiders, ontwikkelaars, engineers en leveranciers. 

 

Dragon1 is een open methode en dat wil in feite drie dingen zeggen:  

1) Dragon1 is open omdat alle informatie omtrent Dragon1 gratis of voor een nominaal bedrag 

onherroepelijk vrij verkrijgbaar of toegankelijk is. 

2) Dragon1 is open omdat beoefenaars van Dragon1 het mogelijk wordt gemaakt hun kennis en 

ervaring in te brengen ter verbetering van de methode. 

3) Dragon1 is een methode omdat de beoefenaars in al haar facetten ondersteund worden met 

alle mogelijke materialen en middelen. 

 

Werken onder architectuur met Dragon1 bestaat uit het op een gestructureerde, systematische en 

planmatige wijze werken met Visuele Enterprise Architectuur voor het maken van bijvoorbeeld 

principesdocumenten en architectuurontwerpen voor een strategisch veranderprogramma. De 

architectuurproducten komen hierbij in Dragon1 op een gecontroleerde wijze tot stand. 

 

Dragon1 beschrijft hoe iedereen kan samenwerken aan architectuur in een onderneming. Dragon1 

stelt dat de architect een ontwerper is en biedt hem allerlei handvatten en technieken om architectuur 

en infrastructurele voorzieningen te kunnen ontwerpen en te laten realiseren. Dragon1 stelt dat 

architecten alleen of in teamverband, aangevuld met specialisten, complexe opdrachten aankunnen. 

Dragon1 stelt dat architecten samen met belanghebbenden een ontwerp visueel kunnen maken dat 

aan gestelde en soms tegenstrijdige eisen invulling geeft. Door de focus te leggen op het visueel 

maken van architectuur kun je niet alleen systeem en structuur, maar juist ook situaties en dynamiek 

van de complexe organisatie beter laten zien. 

 

Dragon1 is in hoofdzaak gebaseerd op drie vakgebieden: bouwkundige architectuur, bedrijfskunde en 

informatiekunde. In feite wil Dragon1 hier maar één ding mee bereiken: de voordelen die de 

bouwkundige architectuur heeft voor het ontwerpen, communiceren en realiseren van duurzame en 

toekomstvaste bouwwerken, bouwsels, oplossingen en landschappen hergebruiken voor het 

ontwerpen, communiceren en realiseren van innovaties en transformaties binnen ondernemingen. 
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2. Dragon1 is gestoeld op een begrippenkader, kernmodellen en open 

standaarden 

Dragon1 als methode is gestoeld op een begrippenkader, kernmodellen en open standaarden. Deze 

drie pijlers versterken elkaar: de kernmodellen van concepten maken gebruik van de begrippen, en de 

open standaarden maken op hun beurt weer gebruik van de kernmodellen van concepten. 

 

Het Dragon1 Begrippenkader staat gepubliceerd op de Dragon1 Wiki en bevat een Nederlands-

Engelse woordenlijst en definities voor de woorden in het Nederlands en in het Engels. Het eenduidig 

begrip voor de gehanteerde terminologie levert vele voordelen op in Dragon1: het versneld het 

werken, maakt documenten consistenter en laat architecten niet nodeloos tijd kwijtraken door 

overbodige discussies te voeren over de betekenis van basisbegrippen. 

 

Dragon1 bestaat uit 21 open standaarden. Deze standaarden staan hieronder opgesomd. Voor de 

inhoud van deze standaarden verwijzen we naar de Dragon1 Wiki. De open standaard voor 

architectuurprincipes is inmiddels op de wiki en in boekvorm beschikbaar. De volgende open 

standaarden volgen de komende jaren. 

 

1. Architecture Principles Standard 

2. Visual Language Standard 

3. Architecture Visualization Standard 

4. Enterprise Architecture Design Standard 

5. Architecture Quality Management Standard 

6. Architecture Stakeholder Management Standard 

7. Architecture Communication Standard 

8. Architecture Implementation Standard 

9. Architecture Service Management Standard 

10. Architecture Start-Up & Initiation Standard 

11. Architecture Application Standard 

12. Architecture Framework Standard 

13. Architecture Documentation Standard 

14. Architecture Maturity Standard 

15. Architecture Enterprise Innovation Standard 

16. Architecture Requirements Management Standard 

17. Architecture Rules for Architects Standard 

18. Solution Architecture Design Standard 

19. Architecture in Projects Standard (PXA) 

20. Agile Architecture Standard 

21. Architecture Governance & Management 

 

De open standaarden bestaat uit samenhangende concepten. Per concept is in Dragon1 een 

Dragon1-model gemaakt. Belangrijke kernmodellen van Dragon1 zijn:  

 Dragon1-ea-raamwerk (toont de relatie tussen ontwerpopdracht, architecturen, 

architectuurontwerp, visualisaties en belanghebbenden);  

 Dragon1-vea-kernmodel (toont de relatie tussen belanghebbenden, requirements 

management, views en visualisaties);  

 Dragon1-metamodel (toont het principe van de conceptuele vertaalslag);  

 Dragon1-fundament (toont de toegevoegde waarde van de architect en architectuur); 

 Dragon1-architectuurraamwerk (toont de denkwijze betreffende onderkenning, indeling en 

toepassing van architecturen in een organisatie op basis van Dragon1); 

 Dragon1-architectuurvisualisatieproces (toont de rol en positie van architectuurvisualisaties); 
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 Dragon1-procesmodel (toont een overzicht van de acht Dragon1 werkprocessen en 120 

activiteiten) 

 Dragon1-dienstenmodel 

 Dragon1-productenmodel 

 Dragon1-rollenspelmodel (toont wat de belangrijkste spelers zijn bij architectuur en wat ze 

doen); 

 Dragon1-architectuurbeschrijvingsmetamodel (toont de relatie tussen IEEE1471 en Dragon1); 

 Dragon1-enterprise architectuurdossierinrichting (die toont op welke wijze het beste een 

architectuuradministratie is op te zetten voor zeer grote organisaties). 

 

In de volgende paragrafen worden een aantal modellen nog verder toegelicht. Zie de Dragon1 Wiki 

voor uitwerking van de overige modellen. 

 

Dragon1 wordt met het onderstaande EA Raamwerk weergegeven. Dit EA Raamwerk toont wat de 

specifieke opzet is van de methode voor het opstellen van visuele enterprise architecturen. 

 

Dragon1 model  EA Raamwerk 

 
Figuur 1. Het Dragon1 EA Raamwerk. 

 

Het Dragon1 EA Raamwerk geeft een voorbeeld hoe Dragon1 architecten op strategisch niveau 

beslissingsondersteunende visualisaties maken zoals ontwerpschetsen, structuurvisies en artist 

impressions. Deze visualisaties zijn niet alleen bedoeld voor communicatie van inzichten en 

overzichten voor directie, management en medewerkers. Deze architectuurvisualisaties laten de 

werking zien van oplossingsrichtingen en hun geproduceerde voordelen (= de principes) waarmee 

ambities, bedrijfsdoelen en -doelstellingen kunnen worden gerealiseerd van de belanghebbenden.   

De architectuurvisualisaties maken de architectuurontwerpen van bouwwerken en oplossingen voor 

een onderneming zichtbaar. Opdrachtgevers zoals directie, en primaire belanghebbenden zoals het 

management, maken keuzes en nemen beslissingen met deze architectuurvisualisaties om het 

architectuurontwerp en de realisatie van bouwwerken en oplossingen bij te stellen en goed te keuren. 

Op deze wijze wordt Visuele Enterprise Architectuur op basis van Dragon1 een gebruikt strategisch 
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stuurinstrument binnen grootbedrijven en het MKB.  

 

3. Dragon1 bestaat uit vier wijzen 

Dragon1 is zeer gestructureerd opgebouwd en onderkent als methode vier 'wijzen': een denkwijze, 

werkwijze, representatiewijze en ondersteuningswijze. Dragon1 streeft ernaar best practices uit de 

denkwijze, werkwijze en representatiewijze van bijvoorbeeld bouwkundige architectuur, maar ook 

landschapsarchitectuur en industrieel ontwerp te hergebruiken. Bijvoorbeeld op het gebied van 

ontwerpstrategie, architectuurvisualisaties en architectuurprincipes. 

Dragon1 model  Vier-wijzen 
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Figuur 2. Het vier-wijzenmodel. 

 

Dragon1 onderkent vier wijzen, zie figuur 2, omdat hiermee een methodische gestructureerde aanpak 

is te beschrijven. Wanneer bijvoorbeeld de architect een architectuurproduct moet realiseren, dan 

denkt hij daar op een bepaalde wijze over, hij werkt er op een bepaalde wijze aan, hij representeert 

het resultaat en het verlopen proces op een bepaalde wijze en hij wordt ondersteund op een bepaalde 

wijze in het gebruik van materialen en middelen.  

 

Voor de beheersbaarheid en overdraagbaarheid zijn de vier wijzen opgedeeld in acht of vier Dragon1-

concepten die qua grootte, granulariteit en scope ook zo terugkomen in de bedrijfskunde en de 

informatiekunde. De belangrijkste bedrijfskundige en informatiekundige concepten zijn in de context 

van Visuele Enterprise Architectuur onderdeel gemaakt van Dragon1.  

 

De Dragon1-concepten worden in de vorm van 21 open standaarden gedefinieerd en uitgewerkt. 

Deze open standaarden vormen samen het hart van de methode. In een open standaard wordt 
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gedefinieerd wat bepaalde samenhangende concepten zijn, hoe ze gehanteerd dienen te worden en 

welke keuzes en stappen de architect dient te maken en te zetten.  

 

Bij elk open standaard zijn er best practices beschikbaar die de praktijktoepassing van een standaard 

herbruikbaar maken en de opgedane ervaringen communiceren voor algemeen nut en 

doorontwikkeling van de methode. Zo heeft Dragon1 open standaarden voor het opstellen van en 

werken met concepten en principes in de architectuur, het maken van een architectuurontwerp en het 

verstrekken van ontwerpopdrachten aan architecten. 

 

Dragon1 maakt het mogelijk dat iedereen, kwalitatief hoogwaardig en praktisch, goed en in een korte 

tijd met Visuele Enterprise Architectuur aan de slag kan gaan.  

 

N.B. Dragon1 mag ook een architectuurbeweging of architectuurschool worden genoemd, omdat het 

staat voor een visuele aanpak voor het werken onder architectuur door op alternatieve wijze principes 

te hanteren en totaalconcepten te ontwerpen. Deze aanpak wijkt af van de tot nu toe gangbare 

aanpakken in het enterprise architectuur vakgebied. 

 

4. Het maken van visuele architectuurontwerpen staat centraal 

Er ontstaat een nieuw model wanneer bouwkundige architectuurbegrippen en een nieuwe manier van 

kijken naar de bedrijfskundige en informatiekundige kant van organisaties bijeen worden gebracht. Dit 

is in Dragon1 het model VEA kernmodel. Dit model staat hieronder uitgewerkt en geeft een voorbeeld 

hoe met name de architect als ontwerper van een bouwwerk functie in vorm vertaalt. 

 

Dragon1 model  VEA kernmodel 
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Dit model toont de structuur van het architectuurontwerp en de relatie tussen architectuurrollen, behoeften en architectuurontwerp 
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Figuur 3. Dragon1 VEA-kernmodel. 
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Het VEA-kernmodel maakt drie zaken inzichtelijk: 

1.  Dragon1 ondersteunt de vertaalslagen van concept, naar element, naar component en object, 

naar technisch product. 

2.  Dragon1 maakt de onderneming als bouwwerk benaderbaar. 

3.  Dragon1 ondersteunt in het maken van de op de doelgroep afgestemde communicatiegerichte 

visualisaties door de architect. Met deze visualisaties van aanzichten, perspectieven en 

modellen zorgt de architect ervoor dat beslissingen door de belanghebbenden kunnen worden 

genomen in het stellen van eisen aan prestaties en kwaliteit van het bouwwerk. 

In Dragon1 wordt van architecten van verlangd dat ze een architectuurontwerp maken van een 

bouwwerk voor een opdrachtgever op basis van een ontwerpopdracht. 

Voorbeelden van architectuurontwerpopdrachten voor bouwwerken uit Dragon1: 

- Enterprise/Ketenarchitectuur ontwerpopdracht – herontwerp en realiseer de 

dienstverleningsketen tussen bedrijven in een onderneming;  

- Business architectuurontwerpopdracht – ontwerp en realiseer een geïntegreerde business 

van twee organisatie; 

- Informatie architectuurontwerp opdracht – herontwerp en realiseer een 

informatievoorziening van een organisatie;  

- Technische architectuurontwerp opdracht – ontwerp en realiseer een gestandaardiseerde 

ICT-infrastructuur voor een organisatie; 

- Security architectuurontwerpopdracht – vernieuw de informatiebeveiliging in een 

organisatie; 

- Solution architectuur ontwerpopdracht – ontwerp en realiseer een integrale bedrijfs-/ICT-

oplossing; 

- Business domein architectuur ontwerpopdracht – ontwerp en realiseer een bedrijfsfunctie 

of een bedrijfsproces; 

- Systeemdomein architectuur  ontwerpopdracht – ontwerp en realiseer een 

informatiesysteem of een technisch systeem. 

Een architect is een ontwerper en heeft daarom een ontwerpopdracht nodig voor het maken van een 

architectuurontwerp (van een opdrachtgever zoals bestuur, directie of management). 

Een architect gaat (steeds in teamverband met elkaar en ondersteund door specialisten) met 

belanghebbenden in de weer om eisen (ambities, doelen, etc..)  te achterhalen en te laten goedkeuren 

door de opdrachtgever Hiervoor gebuikt de architect visualisaties zoals artist impressions, schetsen en 

tekeningen van concepten en principes om belanghebbenden te inspireren. Huidige situatie, tijd, geld , 

kwaliteit en resources zijn ook in beeld.  

Een architect gaat nu eerst een concept architectuurontwerp maken voor de opdrachtgever en 

primaire belanghebbenden. Er vindt veel communicatie plaats in workshops tussen belanghebbenden. 

Daarin concretiseert hij ideeën en visies in ontwerpschetsen van totaalconcepten (architectuurvisies) 

en studies van conceptprincipes. Functies van concepten worden duidelijk. Hij communiceert in 

ontwerpboeken en sterk visueel met schetsen scenario’s. De architect zegt ook steeds wat het kost 

qua tijd, geld en resource en welke prestaties en kwaliteit kunnen of moeten worden geleverd. De 

opdrachtgever kan zo kiezen wat hij goed vindt en wil.  
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Een architect gaat nu een voorlopig architectuurontwerp maken voor de opdrachtgever en primaire 

belanghebbenden. Daarin werkt hij het gekozen totaalconcept uit in deelconcepten en komen de 

elementen en regels meer in beeld. De architect gaat structuurvisies maken waarin eyecatchers als 

bepaalde elementen terug komen. De functies van elementen en technische vormen van elementen 

worden duidelijk. De architect laat zien welke situaties, dynamiek en scenario’s vragen om bepaalde 

voorzieningen, infrastructuur, plekken, locaties, services, producten en processen. Hij communiceert 

in ontwerpboeken en sterk visueel met tekeningen de scenario’s. De opdrachtgever en primaire 

belanghebbenden kunnen zo kiezen wat ze goed vinden en willen.  

Een architect gaat nu een definitief architectuurontwerp maken voor de opdrachtgever en primaire 

belanghebbenden. Daarin werkt hij het gekozen totaalelement uit in deelelementen en komen de 

componenten en objecten en regels meer in beeld. De architect gaat aspectvisies maken waarin 

bepaalde componenten en objecten in situaties, systemen en structuren en domeinen terugkomen. De 

architect laat zien welke situaties, dynamiek en scenario’s vragen om bepaalde voorzieningen, 

infrastructuur, plekken, locaties, services, producten en processen. De logische functies en technische 

vormen van de componenten en objecten zijn heel duidelijk. De domeinen, structuren en systemen 

maken qua inrichting infrastructurele voorzieningen (services) op plekken en locaties mogelijk die door 

mensen en machines zijn te gebruiken om doelen te realiseren. De architect communiceert het 

architectuurontwerp in ontwerpboeken en sterk visueel met tekeningen en diagrammen. De 

opdrachtgever en primaire belanghebbenden kunnen zo kiezen wat ze goed vinden en willen.  

De architect gaat nu een technische detail architectuurontwerp maken waarbij globaal leveranciers en 

producten worden gekozen om invulling te geven aan componenten en objecten en regels. De 

opdrachtgever en primaire belanghebbenden kunnen zo kiezen wat ze goed vinden en willen.  

De architect gaat nu een bestek maken waarbij in detail leveranciers en producten worden gekozen 

om invulling te geven aan componenten en objecten en regels. De opdrachtgever en primaire 

belanghebbenden kunnen zo kiezen wat ze goed vinden en willen.  

De architect gaat nu de programma’s en projecten waarin aan de hand van het architectuurontwerp 

een bouwwerk of solution wordt uitgevoerd / gerealiseerd en geïmplementeerd, begeleiden. Er worden 

veel visualisaties zoals A0-formaat gemaakt om zo stuurgroepen het stuur in handen te geven en de 

voortgang op het programma te laten zien. De architect ondersteunt ook uitvoerenden in projecten 

met visualisaties in het maken van detailontwerpen en het doen van realisaties.  

In het kort is dit de standaardaanpak die in Dragon1 wordt voorgeschreven. Het is belangrijk om te 

zien dat door Dragon1 architecten meer als ontwerpers bezig gaan. Zo blijven de opdrachtgever en 

primaire belanghebbenden met behulp van de visualisaties steeds aan het stuur van het ontwerp en 

het realisatieproces. Zo wordt echt invulling gegeven aan werken onder architectuur.  

 

5. Dragon1 mag door iedereen vrij worden gebruikt  

Dragon1 bevindt zich in het 'publieke domein'. Dat wil zeggen dat het Dragon1 gedachtegoed vrij voor 

iedereen beschikbaar is gesteld en dat het vrij gebruikt mag worden voor het werken onder 

architectuur voor niet-commercieel gebruik.  

De Dragon1 Architecture Foundation fungeert als een centraal aanspreekpunt voor geïnteresseerden 

en gebruikers van Dragon1 om nieuwe ideeën in te brengen, kennis te delen, de kwaliteit en de 

consistentie te bewaken van de Dragon1 publicaties en uitingen. Meer informatie over Dragon1 

Architecture Foundation is te vinden op www.dragon1.org. 
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6. Snel van start met Dragon1 

Iedereen kan op eenvoudige, laagdrempelige wijze kennis nemen van Dragon1 om een start maken 

met Visuele Enterprise Architectuur door materialen te downloaden op http://wiki.dragon1.org. Deze 

materialen bestaan uit checklisten, documentsjablonen, modellen en uitgewerkte voorbeelden. Op de 

website van http://wiki.dragon1.org zijn nog meer producten over Dragon1 gratis te downloaden of via 

websites van derden voor een nominaal bedrag te koop. 

 

7. Dragon1 Review Board 

Er is een Dragon1 Review Board bij de Dragon1 Architecture Foundation samengesteld, bestaande uit 

ervaren personen uit het vakgebied enterprise architectuur. Wie in de praktijk met Dragon1 heeft 

gewerkt en input (vernieuwingen) wil geven op Dragon1, kan dat met de Dragon1 Review Board delen 

door middel van het indienen van toelichtingsvragen en wijzigingsvoorstellen. 

Daarvoor kan het wijzigingsvoorstel-formulier Dragon1 worden gebruikt. De Dragon1 Review Board 

beoordeelt en beantwoordt de toelichtingvragen en formuleert wijzigingen op basis van de ingediende 

wijzigings-voorstellen. 

 

8. Dragon1 mag niet door iedereen vrij worden vermarkt 

Het werken met Dragon1 is aan regels en voorwaarden verbonden om de kwaliteit van het werk van 

voldoende niveau te laten zijn. Zo is Dragon1 is een geregistreerd beeldmerk en woordmerk bij 

internationale merkeninstanties. Deze merkenregistraties zorgen ervoor dat niet zomaar iedereen 

reclame kan en mag maken voor Dragon1-producten en Dragon1-diensten, of daaraan gerelateerde 

zaken, zonder dat daarvoor uitdrukkelijke geschreven toestemming is voor verleend door de Dragon1 

Architecture Foundation.  

 

Ook mag niet iedereen Dragon1-diensten en Dragon1-producten, of daaraan gerelateerde zaken, 

‘verzorgen en uitvoeren’ of ‘maken’ bij klanten onder de noemer van Dragon1. Hiervoor zijn 

noodzakelijke certificeringen of accreditaties benodigd. De intentie is wel dat vele organisaties, zij het 

onder toezicht van de Dragon1 Architecture Foundation, Dragon1 verder gaan uitdragen door middel 

van training, coaching en consultancy. 

 

9. Dragon1 Architecture Foundation zet zich in voor verdere verspreiding, 

regulering van goed gebruik en doorontwikkeling van de methode 

De Dragon1 Architecture Foundation heeft als taken: beheer, coördinatie van doorontwikkeling, 

verdere verspreiding en regulering van het correct gebruik van de methode. De Dragon1 Architecture 

Foundation heeft geen winstoogmerk, maar een professionaliseringoogmerk. Alles wat de stichting 

doet is daarop gericht zoals informeren, beheren, organiseren, toezicht houden en handhaven. Zo 

beheert de stichting het register van gecertificeerde personen en geaccrediteerde organisaties. De 

stichting faciliteert examinering van personen en organisaties samen met exameninstituten en ze 

verwijst door naar opleidingsinstituten. De Dragon1 Architecture Foundation is de enige organisatie 

die certificaten en accreditaties kan en mag verstrekken aan personen en organisaties. 

 

10. Training en certificering in Dragon1 voor beoefenaars en accreditatie in 

Dragon1 voor organisaties 

Om de kwaliteit van de toepassing van Dragon1 in de praktijk te borgen is er een certificeringtraject 

voor architecten en architectuurprofessionals ontwikkeld. Door het volgen van trainingen bij 

geaccrediteerde opleidingsorganisaties (ATO's) en het met goed gevolg afleggen van examens bij 
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erkende exameninstituten, kunnen architecten hun kwaliteiten in het toepassen van Dragon1 kenbaar 

en zichtbaar maken aan de markt. Eindgebruikerorganisaties, opleidingsorganisaties en dienst-

verleningsorganisaties hebben de mogelijk zich te accrediteren in Dragon1. 

Op de website van een ATO staat informatie over Dragon1 trainingen en informatie over certificering. 

Kijk voor meer informatie over de trainingen op www.dragon1.org in de lijst met geaccrediteerde 

training organisaties. De trainingen zijn gebaseerd op de laatste ontwikkelingen van Dragon1.  

 

11. Dragon1 Gebruikersvereniging draagt bij aan de doorontwikkeling van de 

methode 

Er is een Dragon1 gebruikersvereniging opgericht waar op dit moment een honderdtal gebruikers lid 

van zijn. De taak van de gebruikersvereniging is primair dat in de vorm van regionale afdelingen met 

werkgroepen, gebruikers van de methode kennis en ervaring met elkaar delen en uitwisselen. De 

gebruikersvereniging is de enige organisatie die wijzigingsvoorstellen kan inbrengen om zo mee te 

werken aan de doorontwikkeling van Dragon1 door. Bij deze vereniging kan iedereen zich aansluiten 

als persoon of als organisatie. 

 

Hieraan zijn lidmaatschapskosten verbonden zodat de gebruikersvereniging kosteneffectief bijeen-

komsten kan organiseren. Lid worden van de gebruikersvereniging is niet altijd nodig of verplicht. Een 

persoon of groep kan zich kosteloos registreren als gebruiker van Dragon1. Dit heeft als voordeel dat 

iemand of een organisatie onderdeel uitmaakt van de kennisbeweging. Ze stellen zich in feite 

beschikbaar om hun ervaringen en kennis in Dragon1 te delen met elkaar. 

 

12. Dragon1 Open Kennisavonden stimuleren gebruik en kennisdeling 

Maandelijks wordt nu eerst in Nederland en later in andere landen een kennisavond georganiseerd die 

veelal door 20 tot 30 personen wordt bezocht waarvan 50% nieuw en 50% terugkerende bezoekers. 

Op deze avonden worden veel presentaties gegevens en discussies gevoerd over de toepassing van 

Dragon1 en de met name de architecture baseline en de architectuurportfolio-producten.  

 

13. Een persoon kan op verschillende wijzen gebruikmaken van Dragon1 

Als iemand (een persoon) van Dragon1 gebruik wil maken, kan dat in twee hoedanigheden: niet-

gecertificeerd of gecertificeerd. Een persoon kan ook op twee manieren gebruikmaken van Dragon1: 

niet-commercieel of commercieel. 

 

Als een persoon zich wil certificeren in Dragon1, om bijvoorbeeld zijn kunnen in de methode te 

profileren aan derden of er commercieel gebruik van te kunnen maken, dan helpt de Dragon1 

Architecture Foundation deze persoon bij het doorverwijzen naar geaccrediteerde trainingorganisaties. 

Als een persoon niet-commercieel, of voor studiedoeleinden, gebruik wil maken van Dragon1, dan 

heeft hij, gratis of voor een nominaal bedrag, toegang tot alle belangrijke basisinformatie en producten 

van Dragon1. Hij kan voor intern gebruik in zijn werkzaamheden werken op basis van Dragon1. Hier 

zijn verder geen extra eenmalige of terugkerende kosten verbonden voor bijvoorbeeld 

de eindgebruikerlicentie, anders dan de kosten van de producten, zoals boeken, die hij aanschaft. 

Deze persoon kan zich laten registreren als Dragon1-geïnteresseerde of als Dragon1-gebruiker. In het 

Dragon1-gebruikersregister wordt dit dan vermeld. 

 

Als een persoon commercieel gebruik wil maken van Dragon1, dan heeft hij een certificering nodig 

zodat hij zich mag uitgeven als iemand die over een bepaald toepassingsniveau beschikt van de 

methode Dragon1. Het precieze niveau wordt vastgesteld door het certificaat dat iemand heeft 

http://www.dragon1.com/
http://wiki.dragon1.org/downloads/dragon1-corporate-license.html
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behaald. Hier zijn eenmalige en terugkerende kosten aan verbonden voor bijvoorbeeld een 

certificeringstraject en herhalingscertificering, en kosten voor producten, zoals boeken, die hij 

aanschaft. Een gecertificeerd persoon mag op websites en in uitingen zeggen dat hij op basis van 

Dragon1 werkt of hiervan gebruik maakt. 

 

N.B. Iedereen mag artikelen en boeken schrijven betreffende een beschouwing over of een 

praktijktoepassing van Dragon1 zonder hiervoor licentiekosten verschuldigd te zijn. Wel dient iemand 

als hij van Dragon1 gebruik maakt in teksten, voldoende duidelijk te verwijzen naar de officiële 

Dragon1 bronteksten. In vele gevallen is dit de Dragon1 Wiki: http://wiki.dragon1.org. 

 

14. Een organisatie kan op verschillende wijzen gebruikmaken van Dragon1 

Als een organisatie van Dragon1 gebruik wil maken, kan dat in twee hoedanigheden: niet-

geaccrediteerd of geaccrediteerd. Een organisatie kan ook op twee manieren gebruikmaken van 

Dragon1: niet-commercieel of commercieel. 

Als een organisatie zich wil accrediteren in Dragon1, dan informeert de Dragon1 Architecture 

Foundation deze organisatie over het accrediteringstraject. 

Als een organisatie niet-commercieel, bijvoorbeeld voor onderzoeksdoeleinden, gebruik wil maken van 

Dragon1, dan heeft ze, gratis of voor een nominaal bedrag, toegang tot alle belangrijke 

basisinformatie en producten van Dragon1 en dient in principe de kosteloze eindgebruikerslicentie te 

worden verkregen. De organisatie kan voor intern gebruik haar medewerkers laten werken op basis 

van Dragon1. Hier zijn verder geen extra (jaarlijkse) kosten aan verbonden voor bijvoorbeeld licenties, 

anders dan de kosten van de producten die de organisatie aanschaft. Een organisatie kan zich 

kosteloos laten registreren als Dragon1-geïnteresseerde of Dragon1-gebruiker. In het Dragon1-

gebruikersregister wordt dit vermeld. 

 

Als een organisatie commercieel gebruik wil maken van Dragon1, dan heeft de organisatie een 

accreditatie nodig in geval van Dragon1 architectuurdiensten, zodat ze zich kan uitgeven als een 

organisatie die over een bepaald toepassingsniveau beschikt van de methode Dragon1. Hier zijn 

eenmalige en terugkerende kosten aan verbonden voor bijvoorbeeld licenties, herhalingsaccreditatie 

en producten, zoals studiematerialen, die de organisatie aanschaft. Een geaccrediteerde organisatie 

mag op websites en in uitingen verkondigen dat zij op basis van Dragon1 werkt of hiervan gebruik 

maakt. 

Indien een organisatie producten en diensten wil aanbieden waarin Dragon1, of delen daarvan 

onderdeel uitmaken, dan is er een certicificering voor het product nodig. Lees voor meer informatie 

hierover op de bron Dragon1 Wiki. 

 

N.B. Organisaties mogen artikelen en boeken schrijven betreffende een beschouwing over of een 

praktijktoepassing van Dragon1 zonder hiervoor licentiekosten verschuldigd te zijn. Wel dient een 

organisatie als ze van Dragon1 gebruik maakt in teksten voldoende duidelijk te verwijzen naar de 

officiële Dragon1-bronteksten. In vele gevallen is dit de Dragon1 Wiki:http://wiki.dragon1.org. 

 

15. Dragon1 Architecture Foundation stimuleert het ontwikkelen van afgeleide 

producten en diensten 

Als een persoon of een organisatie zich door Dragon1 heeft laten inspireren of op Dragon1 is gaan 

doorontwikkelen, dan wordt het in principe aangemoedigd door de Dragon1 Architecture Foundation 

om dit te doen in het zicht van de Dragon1 gebruikersgroep. De organisatie of persoon dient dan altijd 

voldoende en goed te verwijzen naar de oorspronkelijke Dragon1-bron. Afgeleiden of parallelle 

ontwikkelingen op Dragon1 worden in principe altijd grondig beoordeeld door de Review Board om 

onderdeel van Dragon1 te maken. Indien afgeleiden of parallelle ontwikkelingen in het nadeel van 

http://wiki.dragon1.org/
http://wiki.dragon1.org/downloads/dragon1-corporate-license.html
http://wiki.dragon1.org/index.php?title=Hoofdpagina
http://wiki.dragon1.org/
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Dragon1 of de Dragon1 Architecture Foundation gaan werken, zullen de afgeleiden en parallelle 

ontwikkelingen nadrukkelijk worden uitgesloten van Dragon1.  

 

De Dragon1 Architecture Foundation heeft als taak, enerzijds het aanmoedigen van de dooront-

wikkeling van Dragon1, en anderzijds misbruik of afbreuk van Dragon1 met kracht tegen te gaan. Zo 

ziet de stichting erop toe dat andere architectuurmethoden, architectuurscholen, architectuur-

bewegingen of aanpakken zichzelf niet oneigenlijk gaan verrijken met (delen van) het Dragon1-

gedachtegoed. Wel kan en mag Dragon1 in aanvulling op of in samenwerking met andere methoden 

worden gebruikt. De stichting ziet hier allemaal zeer streng op toe. Voor architectuur-producten die 

een persoon of organisatie voor zichzelf of voor anderen ontwikkelt, die op basis van Dragon1 zijn 

gemaakt, en grotendeels veranderd zijn, ligt het eigendom, publicatierecht en kopierecht van dat 

product bij de persoon of organisatie zelf. Als een product slechts met mate is veranderd, blijft het 

eigendom, publicatierecht en kopierecht van het product bij de eigenaar van de methode. 

 

16. Dragon1 Wiki 

De komende maanden zal het gehele gedachtegoed van Dragon1 op de Wiki in het native English 

verschijnen. Voor meerdere talen zal de methode-structuurpagina in de landstaal verschijnen om het 

gebruik van Dragon1 extra te promoten. 

 

17. Dragon1 Literatuur 

Om het gebruik van Dragon1 te promoten en bevorderen zijn er een aantal boeken verschenen:  

De officiële publicaties over Dragon1 zijn: 

• Visuele Enterprise Architectuur, Dragon1 HBO Studieboek – Een overzicht van de methode. 

Deze uitgave is bedoeld voor studenten bedrijfskunde en informatiekunde en iedereen die 

nieuwsgierig is naar het werken onder architectuur. ISBN 978-94-90873-07-3. 

• Visuele Enterprise Architectuur, Dragon1 Studieboek – Een studieboek van de methode. Deze 

uitgave is bedoeld voor architecten en managers. ISBN 978-94-90873-01-1.  

• Dragon1 Open Standaard  Architectuurprincipes  – 1
e
 Open Standaard. Deze uitgave is 

bedoeld voor architecten. ISBN 978-94-90873-05-9. 

Een boek waarin over Dragon1 wordt geschreven is: 

 Wegwijzer voor methoden bij enterprise-architectuur – Hierin worden de meest gangbare 

enterprise-architectuur methoden met elkaar vergeleken. ISBN 978-90-8753-097-6. 

 

18. Toekomstige ontwikkelingen van Dragon1 

 De verwachting is dat ook buiten Nederland werkgroepen worden opgestart; 

 Het verder uitbrengen van Open Standaarden boekjes; 

 Verdere internationale verspreiding van de methode; 

 Dragon1 in het curriculum van lesprogramma’s op universiteiten en hogescholen; 

 Organiseren van congressen om kennis over de methode te verspreiden en te delen; 

 Jaarlijks uitbrengen van nieuwe releases van de methode; 
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 Dragon1 Platform Website. 

 

19. Samenvatting 

Dragon1 = OPEN METHODE – Dragon1 is een open methode voor Visuele Enterprise Architectuur. 

Dat wil zeggen dat Dragon1 een gestandaardiseerde aanpak is waarmee beoefenaars (practitioners) 

ervan in staat zijn om op elk niveau aan en met Visuele Enterprise Architectuur te werken in een 

organisatie. Dragon1 reikt beoefenaars een wijze van denken over, werken aan, representeren van en 

ondersteuning in Visuele Enterprise Architectuur. De ervaringen die een beoefenaar opdoet in het 

maken van Visuele Enterprise Architectuur met Dragon1 kunnen worden teruggekoppeld in Dragon1 

zodat het de methode actualiseert en versterkt. 

Dragon1 = VISUEEL – Visuele Enterprise Architectuur is in Dragon1 het visueel maken van alles wat 

met architectuur te maken heeft. Het visueel maken van enterprise architectuur, maar ook de 

architecturen die daarbinnen vallen, zoals business architectuur, informatie architectuur, technische 

architectuur, security architectuur, etc. levert vele voordelen op. Voordelen van visualiseren zijn 

vergroten van inzicht en overzicht, verhogen van besluitvaardigheid, plezier, zelfverzekerdheid, 

verlagen van het stressniveau, verhogen van begrip en beheersbaarheid. Dit ten opzicht van het 

presenteren van architectuur in tekstvorm.  

Dragon1 = ENTERPRISE ARCHITECTUUR – Enterprise Architectuur, als in de architectuur van een 

onderneming, is in Dragon1 het samenhangend geheel van onder andere bedrijfskundige en 

informatiekundige concepten dat is toegepast op het bouwwerk ‘de onderneming’. Dragon1 stimuleert 

de architect bedrijfskundige en informatiekundige concepten in de richting van beslissers (directie en 

management) te visualiseren. Het is voor deze personen beter te begrijpen dat deze concepten 

noodzakelijk zijn voor de te kiezen oplossingsrichtingen om daarmee bepaalde ambities en 

bedrijfsdoelen te kunnen realiseren. Door de concepten begrijpelijk qua werking en geproduceerd 

resultaat (de conceptprincipes) te visualiseren voor beslissers hebben ze ook meer vertrouwen in de 

getoonde concepten. Door de concepten te relateren aan ambities en bedrijfsdoelen en de 

implementatie ervan uit te drukken in tijd, geld en resources wordt het eenvoudiger voor beslissers om 

voor de betreffende concepten te kiezen. 

Dragon1 = ARCHITECT EN ARCHITECTUURONTWERP – Anders dan andere methoden stelt 

Dragon1 dat een architect een getalenteerde of ervaren creatieve ontwerper is van totaalconcepten 

van bouwwerken. Hij is conceptueel ontwerper van strategische oplossingen in de vorm van 

infrastructurele voorzieningen. Daarom stelt Dragon1 ook dat het inspireren van directie en 

management, zodat zij een architectuurontwerpopdracht aan de architect verstrekken, een heel 

belangrijk beginpunt is voor het opstellen van architectuur. De architectuurontwerpen die de architect 

maakt zijn dan ook vooral bedoeld voor opdrachtgever en belanghebbenden, zijnde veelal directie en 

management, om er beslissingen mee te nemen aangaande ontwerp en realisatie van integrale 

bedrijfs-/ICT-oplossingen. 

Deze architectuurontwerpen van totaalconcepten voorzien van informele visualisaties zoals 

ontwerpschetsen, situatietekeningen, persona’s, storyboards en artist impressions, maakt dat de 

opdrachtgevers veel sneller en eerder beslissingen willen nemen omdat de visualisaties 

ondersteunend aan die beslissingen zijn. 

Een architect moet eerst met schetsen werken voor de opdrachtgever, daarna het ontwerp detailleren 

in tekeningen voor belanghebbenden om vervolgens pas met diagrammen modellen te maken voor 

engineers om ten slotte beelden te maken voor iedereen. Zo itereert de architect een 

architectuurontwerp van idee tot bestek. 
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Dragon1 = BOUWWERKEN IN DE ONDERNEMING – In Dragon1 wordt gesteld dat architecten 

ontwerpen maken van bouwwerken en van integrale bedrijfs-/ICT-oplossingen (solutions) in deze 

bouwwerken. Onder een bouwwerk wordt een systeem verstaan waarin een constructieve, operatieve 

en decoratieve dimensie in elkaar verenigd zijn. Voorbeelden van bouwwerken voor Dragon1 zijn: 

ketens, ondernemingen, bedrijven, informatievoorzieningen en ICT-infrastructuren. Voorbeelden van 

solutions zijn bedrijfsprocessen en informatiesystemen. De architect ontwerpt onder architectuur deze 

bouwwerken en solutions. Hij start met het maken van schetsen en tekeningen van de 

totaalconcepten van deze bouwwerken en solutions. De totaalconcepten zijn samenhangende 

gehelen van constructieve, operatieve en decoratieve concepten. 

Al deze zaken samen maken Dragon1 tot een unieke en waardevolle methode die los, maar ook 

aanvullend op andere methoden te gebruiken is. En uitermate geschikt is om op strategisch niveau 

belangrijke beslissingen mogelijk te maken op basis van de juiste architectuurvisualisaties.  

Meer weten? 

Voor vragen of opmerkingen over Dragon1 of dit officiële statement, kunt u contact opnemen met de 

Dragon1 Architecture Foundation via info@dragon1.org. 

 

Dit document is onderhevig aan wijzigingen zonder notificatie vooraf. Er kunnen aan dit document en 

de inhoud ervan geen rechten worden ontleend. Rechten dienen altijd nadrukkelijk schriftelijk door de 

Dragon1 Architecture Foundation te worden verstrekt. 

mailto:info@dragon1.org

