
 

        

 

ICT Group en SixBlocks solution gaan samen complexiteit in administratieve 
processen te lijf 

Business rules-aanpak maakt automatiseren van complexe processen in enkele weken mogelijk 

IT-systemen voor het uitvoeren van administratieve processen zijn vaak uitermate complex, met veel 
administratieve rompslomp tot gevolg. Als het al lukt zo’n systeem te implementeren, dan is het 
vervolgens ontzettend ingewikkeld om het aan te passen. En dat terwijl wet- en regelgeving 
voortdurend verandert en steeds meer organisaties hun businessmodel willen of moeten 
veranderen. SixBlocks solution verkort de tijd die nodig is om dergelijke processen te automatiseren 
met een business rules-aanpak, waardoor de administratieve rompslomp verleden tijd is. Samen met 
ICT Group brengen ze het bijbehorende platform op de markt. 

Model driven software development voor administratieve processen 
Joost de Wit, founder van SixBlocks solution: “Wij hebben een internationale groeiambitie en waren 
op zoek naar een partner die ons kan helpen bij het vermarkten van ons platform. ICT Group loopt in 
de markt voorop als het gaat om model driven software development. Onze business rules aanpak is 
ook model gedreven. Zij zagen daarom meteen de kracht van onze oplossing.” 

Business development manager Eric Rekers van ICT Group vult aan: “Wij werken vanuit onze drie 
domeinen – smarter cities, smarter industries en smarter healthcare – voor veel overheden en grote 
bedrijven. We herkennen derhalve de complexiteit van de administratieve omgevingen, want veel 
van de oplossingen die wij ontwikkelen moeten daarmee communiceren. Wij hebben ons voorheen 
niet vaak op de administratieve processen gericht, maar zien in SixBlocks solution dé manier om onze 
klanten te helpen hun administratieve automatisering te vereenvoudigen.”  

Spelregels en randvoorwaarden modelleren in plaats van het proces automatiseren 
Onderscheidend in het SixBlocks platform is de business rules-aanpak. Business rules zijn de 
spelregels en randvoorwaarden die je in een proces hanteert. Ze zijn opgesteld in de taal van de 
business en daarom voor iedereen te begrijpen. Het SixBlocks platform is een metamodel waarmee 
de business rules worden gemodelleerd. Dit model draait bovenop de bestaande software. Verandert 
er een business rule of set business rules, bijvoorbeeld omdat wetgeving verandert of omdat je een 
nieuw type uitvoeringsadministratie wilt opzetten, dan zet je eenvoudigweg met een aantal 
domeinexperts de bijbehorende business rules op een rij, die je vervolgens modelleert met SixBlocks. 
In enkele weken, in plaats van meerdere maanden of zelfs jaren zoals in de huidige situatie, 
modelleer je op deze manier een werkende oplossing, hoe complex het onderliggende 
administratieve proces ook is. Bovendien kun je die oplossing eenvoudig en snel aanpassen, 
waardoor je organisatie wendbaar en flexibel blijft.  

  



75 manjaar ervaring in het automatiseren van administratieve processen gebundeld 
De drie oprichters van SixBlocks solution zijn rasondernemers en hebben ieder ruim 25 jaar ervaring 
in het automatiseren van complexe administratieve processen in onder meer de pensioen-, 
verzekeraars-, accountancy- en HR-wereld. Ze werken alledrie al jaren met een business rules aanpak 
en ontdekten dat de business rules altijd passen in een combinatie van de volgende zes domeinen: 
processen, interfaces, validaties, mutaties, rekenregels en tabellen. Deze zes domeinen vormen de 
bouwblokken van het SixBlocks-platform. Wil je met dit SixBlocks-platform een administratief proces 
automatiseren, dan hoef je alleen maar de business rules op te stellen en ze toe te kennen aan de zes 
domeinen. Het platform modelleert vervolgens volautomatisch de oplossing. Hiermee wordt de time-
to-market van nieuwe software drastisch verkort en worden de kosten verlaagd, terwijl tegelijkertijd 
de flexibiliteit stijgt. Deze flexibiliteit levert oneindige mogelijkheden voor nieuwe producten, 
diensten en innovaties bij overheden en bedrijven. Op deze manier kunnen zij pro-actief inspelen op 
nieuwe strategische business modellen. 

Meer informatie?  

Wij vertellen u graag meer over onze samenwerking. Hiervoor kunt u contact opnemen met: 

  Eric Rekers    
  E: eric.rekers@ict.nl 
  T: +31 (0) 6 40 85 6000 

Joost de Wit 
E: joost.de.wit@sixblockssolution.com 
T: +31 (0) 6 51 57 23 19 

 

 

 

 

 

 

 


