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Agenda

 Ontwikkelingen

 Hoe dan wel

 Hoe werkt dat uit?



Wat zijn leuke thema’s?

Informatievoorziening

 Hoe richt je de vraagporganisatie in?

 Waarom denken we zo raar in IT?

 Waarom is vooruitgang tegenwoordig achteruitgang?

 De kwaliteit en de toekomstvastheid van de 

informatiesystemen.

 Vernieuwing…



1. Ontwikkelingen

 IV als bedrijfsproces

 Systemen verouderen langzaam

 Automatisering is voltooid

 Dilemma van innovatie

 Architecturen en het verschil tussen business en IT



1.1 IV en het belang voor bedrijfsproces

Support

Bedrijfs

kritisch

Ondersteunend

hulpmiddel

Bedrijfsproces

Consultancy, bouw,  ….

Stichtingen ….

Industrie, spinnerijen, 

retail

Banken, verzekeringen,

Energiebedrijven, overheid ….

Vraaggestuurd

Aanbodgestuurd

IT en IV overerven de eigenschappen van het bedrijfsproces en organisatie

De vraagorganisatie komt in charge (de business is in charge)

BP is direct afhankelijk van IV!



1.1 Constatering

 Bijna niemand weet wat hij/zij aan IV heeft!

 Bijna niemand weet hoe groot dat is of hoeveel het 

waard is!

 Bijna niemand weet hoe goed de IV is en waar het niet 

goed is!

 Wie managed de IV nu eigenlijk en wat managed die?

 Okee, de exploitatie wordt wel gevolgd



1.2 Systemen verouderen langzaam!

`Mogelijkheden IS

Behoeften bedrijfsproces

gat

Wie meet het gat?

Wie kent het gat? Slechte programmatuur is zelden een technisch probleem



1.2 Er verandert niet zoveel….

Inrichting van de

Organisatie

Bedrijfsproces

Informatie van het bedrijfsproces

Vormgeving 

informatie

Communicatie

kanalen

Stabiliteit

Juist de sluipende 

veranderingen daar

bepalen de time-to-market

van de produkten

De mogelijkheden van de ´legacy´ bepalen de concurrentiepositie!

Het managen van de sluipende veranderingen is kritisch!



1.3 De automatisering is ‘voltooid’

Automatiseringsgraad

O %

100%

19701950 1990

Het toverwoord is dus vervanging, verbetering en innovatie



1.4 Het dilemma van innovatie

Beheer Innovativiteit

Verandering

Nieuw

Onzekerheid

Risico’s

Stabiliteit

Bewezen

Beheersbaarheid

Continuiteit

Complicerend: je moet veranderen en het moet ook goed gaan.

Wachten en gokken tot het een keer klaar is, oei…



1.5 Architecturen
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1.5 Architecturen
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1.6 Hoe denkt IT?

Efficient en optimaal bouwen aan een perfecte brug:

•Rationeel

•Ontwerpen

•Verbinden 

•Stabiel

•Duidelijk



1.6 Wat is de wereld van business?

Hoe overleef ik in deze wereld waar alles kan veranderen?

Zoeken

Overleven

Bewegen

Beslissen

Het spel spelen



2. Lessen 

 Denk in termen van veranderingen

 Denk in termen van zoeken

 Denk in termen van fitness



2.1 Uw huis…..



2.2 Meerdere oplossingen

 Keuze doet bepalen en committeren

 Keuze helpt ook bij het zoeken van het optimum

‘Baten’

Wat haal ik me op mijn hals

Wat ontstaat er aan 

(mogelijke) ellende 

Ellende

Kosten

Wat kost me dat

Wat als iets meer of iets minder

Wat krijg ik dan aan dingen

Wat levert mij dat op



2.3 Denk in termen van fitness

 Nieuwe baas is nieuw contract, nieuwe richting, nieuw

IM, nieuw ….

 Bin Laden was ook niet voorspeld

 Zorg voor IT-fitness (niet perfect, maar

onderhoudbaarheid)

 Vernieuw in stapjes



2.4 Samenvatting: informatiebeleid

Wat zijn de eerste 

stappen?

Vervangingsvraag

Wat moet er anders?

Wat kan en

wat durf ik aan?

Wanneer zijn we 

daar?

Ontwerpvraag

Hoe moet het er 

idealiter uitzien?

Hoe komen we daar?

Oplossing is leading Proces is leading



3. Aanpak

Technische 

infrastructuur

OrganisatieSysteem

Huidige situatie

V-scenario

Beleid

IT-mogelijkheden

Wat is er

Wat kan er

Wat willen we

Wat zal

Schets

architectuur

Scenario

(vernieuwings

programma’s)

Hoe dan?Wat moet anders

Dan willen we toch maar iets anders anders



3.1 Huidige situatie

Doel: Onderkennen van sterkten en zwakten van bestaande IV en 

onderkennen van veranderingsbehoeften vanuit het nu

Aanpak:

 Statusbepaling: Objectief maken

 Analyse

Leerpunt:

 Uit het nu komen ook de lijnen voor de toekomst.



3.2.1Huidige situatie

Functionele 
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3.2.1Technische kwaliteit

Systeem-

structuur

Programma-

structuur

Relaties
Inhoud 

programma’s

Detail

Vorm

Inhoud

Globaal



3.2.1Technische kwaliteit

Systeemstructuur: 2.3

Systeemstructuur is enigzins 

verwaarloosd. 

Indeling in productsysteemdelen 

met daaronder de klantgegevens

werkt sterk belemmerend

Programmastructuur: 2.9

Programma’s zijn gemiddeld 

gezien netjes. 

Alleen de factuurprogramma’s zijn 

te complex geworden 

Relaties: 2.1

We worden gek van de call’s naar 

andere modules in andere 

systeemdelen

Functionaliteiten zitten in 

verkeerde systeemdelen.

Inhoud programma’s: 2.9

Goede stijl, duidelijk, redelijk 

programmeuronafhankelijk.

Toelichting soms wat mager, maar

de programma’s zijn goed 

Leesbaar.

Detail

Vorm

Inhoud

Globaal



3.2.2 Functionele kwaliteit

Fit

Informatiekwaliteit Ergonomie
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3.2.3Exploitatiekwaliteit

Doelmatig: o/+

Continuïteit: +

Bedrijfszeker: -/oBeheersbaar: -

Exploitatie

van IS

Rekencentrum heeft

geen documentatie

Kan niet bijsturen

Nieuwe releases 

leiden vaak to

problemen

Toch vrij veel 

verstoringen

Programmatuur niet 

echt robuust

Beschikbaarheid 

gaat

Goed en goed gemonitored

Stevige groei, niet te vermijden

Blijven opletten

Op termijn van 5 jaar geen 

grote risico’s



3.3 Beleidsimpactmeter

Doel: welke veranderingsbehoeften zijn er vanuit beleid en 

ontwikkelingen.

Aanpak:

 Gestructureerde benadering

 Analyse

 Bepalen van veranderingen, belang, IT en organisatorische impact, 

tijdslijn

Leerpunt:

 Iedereen wil altijd alles, behalve als ze moeten 

betalen



3.3 Beleidsimpactmeter
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Machines
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3.3.1 Capaciteiten klanten

Mass retailSpecialist

DiversificatieNiche

Aantal klanten

Aantal soorten klanten

hoog

laag

laag hoog



3.4 Technologiemogelijkheden

Doel: inventariseren van kansen vanuit technologie voor de knelpunten en 

nieuwe mogelijkheden in bedrijfsproces en informatievoorziening.

 Welke problemen worden opgelost

 Welke bedreigingen komen er

 Welke mogelijkheden worden geboden door nieuwe IT

 Wat kost die inzet, wat is impact

Leerpunt:

 Technologie is een oplossing  

(20 jaar geleden wist men ook wel hoe 

het moest)

 Kies COBOL, das toekomstvast  :-)



3.4 Technologie-mogelijkheden

Integratieverhoging

GUI’s (interfaces)

DIS (document…)

Multimedia

Internet/netwerken

Flexibiliteitsverhoging

Werkstroom/workflow

DBMS

Opletten!!!!

Continuiteitsverhoging

Leveranciersperikellen

Onzekere leverancier

Kwaliteit

Nieuwe mogelijkheden

Investeringsreductie

Pakketten

ERP, CRM, ..

OO/SOA

Hergebruik/consolidatie

Prijs-functionaliteit

Mogelijk-

heden

Gebruik

Bereik



3.5 Schetsen en architecturen

Doel:

 Schetsen van aantal mogelijke alternatieven  van de IV 

over 3 tot 5 jaar plus scenario’s om er te komen

 Keuze en bijstelling van gewenst scenario

 Vertaling naar traject

Meerdere scenario’s

 Verschillende invalshoeken

 Weg/scenario bepaalt ook de besluitvorming



3.5 Schetsen en architecturen
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3.5 Scenario’s
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3.5 Scenario’s

Fade in-fade out De brug ernaast

Component vervanging De omleidingsvariant



4. Samenvatting

 Evolutie is de dominante innovatiestructuur.

 Evolutie gaat soms snel, maar bestaat in de kern uit aanpassen van wat

bestaande delen (80 % regel)

 Business is evolutie, geen revolutie (behalve als je Google bent)

 De fitste overleeft, niet die met het beste beleid, de meeste flexibiliteit of het 

mooiste plan

Wie het gat kent:

 kan de tekortkomingen zien. 

 Kan de reden erachter zien. 

 Kan de mispercepties van een organisatie zien.

 Vaak niet technisch en vaak niet.



5. Meer weten?

 Remko van der Pols, 06.2952.5907

 BiSL, a managementguide

 Modern leveranciersmanagement

 Business informatiemanagement en BiSL in de praktijk

 Vraaggestuurde informatievoorziening, de case 

gezondheidszorg

 Informatievoorziening en informatiebeleid in de 21eeuw.

 …….

 www.thelifecyclecompany.nl

 www.aslbislfoundation.org

http://www.thelifecyclecompany.nl/
http://www.aslbislfoundation.org/

