
Bezuinigen? 
Verdubbel het IT-budget!
De afgelopen veertig jaar heeft IT enorm bijgedragen aan het efficiënter en effectiever maken 
van de bedrijfsvoering. Zonder IT zouden we in de meeste gevallen de huidige dienstverlening 
niet eens meer kunnen leveren. We zouden er gewoon teveel mensen voor nodig hebben.  
Denk maar eens aan de betaalstromen bij banken. Maar als IT zo succesvol is, waarom bezuinigen 
we dan óp IT in plaats van mét IT?
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Dankzij IT kunnen organisaties veel meer kwaliteit 
leveren tegen veel lagere kosten. Daar zal iedereen 
het over eens zijn. IT vervangt veel mensenwerk, 
kijk maar naar (onder andere) alle ontslagen bij 
banken en verzekeraars. Dankzij IT kunnen we een 
slimmere workflow ontwerpen, waarin alles maar 
één keer wordt ingevoerd en we het werk binnen 
bedrijven zelf ook nog eens slimmer en met minder 
inspanning kunnen uitvoeren. Bovendien laten we 
een groot deel van die invoer tegenwoordig door de 
klanten zelf uitvoeren. Self service noemen we het 
dan. Dankzij die IT worden er veel minder fouten 
gemaakt en hoeven we dus ook minder fouten te 
herstellen. Ook dat scheelt weer veel werk en dus 
geld. Omdat er een heleboel is geautomatiseerd, zijn 
er ook minder managers nodig. Dankzij IT kunnen 
we veel meer kwaliteit leveren tegen veel lagere 
kosten. Dat is allemaal bekend. 
Financiële transacties doen we grotendeels 
via het internet. Internet retail bestaat bij 
banken alleen nog uit de afdelingen Marketing, 
Informatiemanagement en Functioneel Beheer. Bij 
supermarkten krijgen klanten steeds meer de gele-
genheid om hun eigen boodschappen te scannen 
en dat scheelt weer kassières en dus geld. En ook 
de goederenstromen zijn grotendeels geautoma-
tiseerd. We zoeken en kopen steeds meer spullen 
op internet en niet meer in de winkels Vraag maar 
aan V&D en aan de Hema, en dat scheelt enorm in 
logistieke kosten. Enzovoort.
IT is eigenlijk een misleidende naam. Beter zou zijn 
I&T: Informatie & Technologie. Er is zo veel meer 
technologie met impact op de bedrijfsvoering dan 
alleen informatietechnologie. Kennistechnologie en 
workflowtechnologie zijn natuurlijk niet echt infor-
matietechnologie. Daar zit wel informatie in, maar 
die is niet de kern van de technologie. Maar veel 
ingrijpender, al helemaal voor de bedrijfs voering, 
zijn zaken als 3D-printing, Internet of Things, robo-
tisering en domotica.

Bezuinigen
Veel ondernemingen voelen de noodzaak om te 
bezuinigen. De toenemende concurrentie zet de 
prijzen onder druk. Waar vroeger schaarste de 
prijzen omhoog duwde, duwt de huidige overvloed 
de prijzen juist naar beneden. Een groot deel van de 

schaalgrootte heeft geleid tot logheid, traagheid en 
bureaucratie en allerminst tot schaalvoordeel. Per 
saldo levert die schaalgrootte vooral schaalnadeel op. 
Al die zelf gecreëerde grootte kost steeds meer geld. 
De inkomsten van de onderneming gaan omlaag 
en de kosten gaan omhoog. Dat moet anders. We 
moeten (weer) bezuinigen. Op basis van de hierboven 
beschreven ervaringen zou je verwachten dat we dan 
allemaal gaan bezuinigen met behulp van I(&)T. 
Maar dat doen we niet! We bezuinigen gewoon op 
alles, en dus ook op IT. Hè? Was dat niet het middel 
waarmee we in het verleden zoveel bezuinigingen 
tot stand hebben gebracht? Bezuinigen op IT, dat 
is zoiets als bezuinigen op je bezem als je het huis 
wilt schoonmaken. Klakkeloos bezuinigen op IT is 
dat en dat is zo’n beetje het stomste wat je kan doen. 
Als je dan toch iets klakkeloos wilt doen, verdubbel 
dan het budget voor IT. Meer middel, en dus meer 
resultaat. 
Nu is het sowieso niet verstandig om dingen 
klakke loos te doen, maar het is zeker een goed idee 
om IT veel ruimer te bemannen. Zodat IT zich kan 
verdiepen in al die nieuwe trends. In de technology 
push, al die nieuwe technologieën, in de informa-
tion push, alle nieuwe mogelijkheden om aan data 
te komen en daar efficiency-maatregelen aan te 
ontlenen, en in de social push, de ontwikkelingen in 
de social media en de mogelijkheden om de crowd 
in te zetten voor de onderneming. Allemaal poten-
tiële game-changers, allemaal ontwikkelingen in 
het IT-domein en allemaal onderwerpen waarop je 
het je niet kan veroorloven om achter te lopen op de 
concurrenten. 
Natuurlijk is het verstandig om business cases op te 
stellen alvorens te beginnen met een verandering. 
Natuurlijk moeten we met verstand strategie-onder-
steunend beleid (= architectuur) ontwikkelen voor 
de organisatie. Natuurlijk moeten we met verstand 
ons veranderportfolio besturen. Maar het is belang-
rijk dat we IT gebruiken en zien als een belangrijk 
míddel om te bezuinigen en niet als een belangrijk 
doel van bezuinigingen. IT mag geen beperkende 
factor zijn bij alle plannen, want dan schieten we 
onszelf in onze eigen voet. IT moet zich focussen 
op business-verbetering, niet op IT-bezuiniging. IT 
moet oplossingen leveren, het liefst zo veel mogelijk. 
Als je wilt bezuinigen, verdubbel dan het IT-budget! 
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Ontkrachten bezuinigingsdoelen
Bezuinigingsoperaties, we zijn er inmiddels 
vertrouwd mee geraakt. De ene is nog niet voorbij, 
of we beginnen al weer aan de volgende. Dat lijkt 
vervelend, maar het kan ook een kans zijn. Als je 
het met verstand aanpakt, heeft het vooral voor-
delen: voor de onderneming, maar ook voor de 
klant. Het wordt vervelend als je je richt op bezui-
nigen, maar het wordt een kans als je je richt op 
kwaliteitsverbetering. Dan nemen de kwaliteit, de 
effectiviteit en de efficiëntie toe, en dan nemen de 
kosten bijna vanzelf af. 
Het klinkt heel erg logisch: de beste manier om te 
komen tot bezuinigingen is om te bezuinigen. De 
praktijk is weerbarstig. Vaak worden bij bezuini-
gingen aan organisatie-onderdelen doelstellingen 
(‘targets’) meegegeven. Jullie moeten x % minder 
kosten maken. Dat soort bezuinigen leidt in het 
algemeen tot een aantal reacties die de bezui-
nigingsdoelstelling verplaatsen, verdunnen en 
ontkrachten:
1. Verschraling van de dienstverlening. 

Standaardisatie leidt tot kostenverlaging. En dus 
wordt de dienstverlening gestandaardiseerd. 
Uitzonderingen worden rigoureus uit het proces 
geweerd met een beroep op de 80-20 regel. Het 
proces behandelt alleen nog maar de eenheids-
worst, de 80% die min of meer hetzelfde is. De 
afwijkende 20% wordt behandeld zonder erken-
ning van de afwijking of wegens de afwijking 
niet eens meer in behandeling genomen. Die 
mensen gaan dus elders proberen hun gelijk te 
halen en veroorzaken daar extra kosten. Of ze 
verdwijnen als klant…

2. Verplaatsing van de kosten. 
Bezuinigingsdoelstellingen worden erg vaak 
opgevangen door voor onderling geleverde dien-
sten ineens geld te vragen, of door de prijs van 
die interne dienstverlening te verhogen. Voor je 
het weet, barst er een heel circus van doorbelas-
ting los: onderling en naar klanten. Al dat rond-
pompen van geld kost natuurlijk vooral geld. Er 
komt een hele administratie bij. 

3. Kortetermijndenken. De gemakkelijkste manier 
om te bezuinigen is: stoppen met het doen 
van investeringen. In feite is dit ook een vorm 
van verplaatsing van kosten. Van nu naar de 

toekomst. Het is een beetje als niet eten in de 
eerste 10 kilometer van een marathon, omdat dat 
eten tijd kost.

4. Oncontroleerbare prioriteitstelling. Verplicht 
bezuinigen leidt ertoe dat er op lager niveau 
keuzes worden gemaakt. Dát doen we nog wel 
en dát doen we niet. Dát doen we wat minder en 
dáár mag de kwaliteit wat lager. Dáár contro-
leren we maar wat minder en in díe contacten 
steken we minder tijd. Alles bij elkaar leidt dat 
tot een lappendeken van effecten. De raad van 
bestuur en het hoger management willen die 
keuzes natuurlijk juist zelf maken!

5. Kwaliteitsverlaging. Dit is in feite een variant 
op de vorige. Lokaal en dus buiten de invloeds-
sfeer van het topmanagement worden concessies 
gedaan aan de kwaliteit. Alweer: de topmanagers 
willen die keuzes natuurlijk juist zelf maken!

6. Beloning voor ongewenst gedrag. Als je onge-
wenst gedrag beloont, komt het in veelvoud terug. 
Stel: er zijn twee identieke afdelingen, allebei 
bestaan ze uit honderd man. Manager A van 
afdeling A bracht de formatie terug naar 30 man, 
zonder kwaliteitsverlies, manager B van afdeling 
B heeft niets gedaan, zijn afdeling bestaat nog 
steeds uit 100 man. Als nu allebei de afdelingen 
10% moeten bezuinigen, dan redt manager B dat 
gemakkelijk en manager A niet. Manager B krijgt 
complimenten, manager A niet. Dan kun je maar 
beter manager B zijn, toch? 

Uitbannen van verspilling
De enige goede manier om te bezuinigen is door 
op alle gebieden alles te richten op het leveren van 
kwaliteit, en dus door verspilling uit te bannen, te 
stoppen met het doen van dingen die geen waarde 

Als je echt wilt verbeteren, al 
was het maar om te bezuinigen, 
kun je maar het beste je 
I&T-budget verdubbelen
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toevoegen. Dit betekent dat we overal rigoureus 
werkprocessen moeten beoordelen op de volgende 
aspecten:
1. Klantfocus. Zorg dat de dienstverlening aansluit 

op de vraag van de klant en in één keer geleverd 
wordt. De klant krijgt meteen wat hij nodig heeft 
en komt dus maar één keer langs in plaats van 
tien keer. Werkvoorraden slinken, het is steeds 
minder nodig om oude dossiers nog een keer te 
openen en daarmee wordt alles sneller opgelost. 
Resultaat: klant tevreden, lagere kosten.

2. Kwaliteitfocus. Kwaliteit betekent ‘fit for 
purpose’. Alles moet bijdragen aan het leveren 
van de dienst. Dat wat niet bijdraagt aan de 
dienst, doen we niet; dat wat wel bijdraagt, 
richten we optimaal op het doel. Resultaat: meer 
kwaliteit, lagere kosten.

3. Beloning voor gewenst gedrag. Door managers 
die kwaliteitsverbetering leveren tegen gelijke 
of lagere kosten te belonen, zullen (veel?) meer 
managers doen wat nodig is: de effectiviteit en 
efficiency verhogen. Zeker als ze daarbij ook nog 
eens in projectvorm worden geholpen. Resultaat: 
meer gewenst gedrag, lagere kosten.

4. Investeren in de toekomst. Door te focussen op 
de lange termijn worden verstandiger en minder 
kortzichtige keuzes gemaakt. Resultaat: meer 
zinvolle investeringen, minder korte termijn 
symptoombestrijding, lagere kosten.

5. Heldere prioriteitstelling. Door duidelijk te zijn 
over het feit dat dienstverlening sterk gericht is 
op de klant, is het eenvoudiger om prioriteiten te 
stellen. Ook betekent het dat prioriteiten op het 
juiste niveau (op de werkvloer) gesteld kunnen 
worden. Hierdoor nemen de inefficiëntiekosten 
door escalatie en veelvuldig verticaal overleg af. 
Resultaat: scherpere keuzes, lagere kosten.

Natuurlijk moeten I&T een belangrijke rol spelen 
bij al deze veranderingen. De technology push, de 
information push en de social push bieden onge-
kende mogelijkheden. Business-verandering, 
informatie en technologie zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden en moeten in samenhang worden 
bekeken en veranderd. Die moeten dus in samen-
hang worden bestuurd. Door de COO of de CIO, 
als het maar in samenhang is. En ondersteund door 
voldoende expertise en mankracht: veranderaars, 

informatiespecialisten en technici, die zorgen 
voor een continue stroom van verbetervoorstellen. 
Als je echt wilt verbeteren, al was het maar om te 
bezuinigen, kun je maar het beste je I&T-budget 
verdubbelen. 

Ingrijpend
In 1850 waren er grote rederijen die met zeilschepen 
de wereld rondvoeren. En toen kwamen de stoom-
schepen. Geen enkele zeilbootrederij heeft dat 
overleefd. Je zou ze willen toeroepen: “Kom op nou, 
je bent toch van de boten?! Pas je aan!”, maar dat 
hebben ze dus niet gedaan. Ze waren van de zeil-
boten. En denk maar niet dat één stoombootrederij 
(“Wij zijn van vervoer”) later in de vliegtuigen is 
gegaan. Die zeilbootrederijen bleven halsstarrig hun 
zeilboten verbeteren (Lean!) en de kosten verlagen. 
Terwijl de stoomboten ze om de oren voeren. De 
KNSM (Koninklijke Nederlandse Stoomboot 
Maatschappij!) bestaat trouwens ook al niet meer. 
Inmiddels gaan er vliegtuigmaatschappijen failliet. 
Tegenwoordig zitten we in net zo’n tijd als die zeilboot-
rederijen. Met de technology push, de information 
push en de social push als de nieuwe stoommachines. 
Bezuinigingen leiden niet eens tot betere zeilboten en 
kwaliteitsverbetering leidt alleen maar tot betere zeil-
schepen. Terwijl we stoomboten nodig hebben.
Uber, Airbnb, eLance, Bol.com, Knab, Google, 
iTunes en Spotify zijn een paar van de bekendste 
hedendaagse stoombootmaatschappijen, maar er 
zijn er veel meer. En dat is nog maar het begin. 
Waar wachten jullie op? Tot je zelf voorbij wordt 
gevaren door de stoomboten uit jullie markt? Of 
ben je al begonnen met je eigen stoombootonder-
zoek? Als dat zo is hebben jullie vast al het budget 
voor IT verhoogd. En als dat niet zo is: Verdubbel je 
IT-budget, ze moeten je hoognodig aan de stoom-
boot helpen. Het voortbestaan van de onderneming 
staat op het spel. �
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