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In de jaren 90 was de telefooncentrale bij onder-
nemingen in beheer bij Algemene Zaken, nu zouden 
we Facilitaire Zaken zeggen. Tot je de centrale kon 
koppelen aan it-bestanden en daarmee nieuwe 
functionaliteit kon toevoegen. Computersystemen 
en mensen gingen middels technologie met elkaar 
praten. De afdeling van de it-systemen was ineens 
ook de afdeling van communicatietechnologie. 
Vanaf dat moment heette IT vaak ICT: Informatie 
én Communicatie Technologie.

Change push
Soortgelijke veranderingen treden nu weer op, maar 
dan op veel grotere schaal. We kennen allemaal de 
technology push, al die nieuwe technologieën. 
Denk aan 3D-printing, internet of things, roboti-
sering, domotica, smart machines, computing every-
where, mobile en de cloud. Daarnaast is er de in-
formation push: nieuwe mogelijkheden om aan data 
te komen en daar bijzondere dingen mee te doen. 
Tot slot is er nog de social push: de ontwikkelingen 
in de social media, mogelijkheden om de crowd in 
te zetten voor de onderneming. Allemaal potentiële 
game-changers, allemaal ontwikkelingen in het it-
domein die allemaal van je eisen dat je niet achterloopt 
op je concurrenten. 

IT is allang niet meer alleen van de IT, zelfs niet 
van de ICT. Informatie zonder technologie heeft  
een ingrijpende invloed op de marktpositionering 
en de waardeketen. Datzelfde geldt voor technologie 
zonder informatie. Binnen deze ontwikkeling vormen 
de drie pushes de pijlers. Denk maar aan de mogelijk-
heden van contactloos betalen, kledingstukken die 
je ademhalingstempo en hartslag meten via sensoren 
in de stof of producenten die de retailroute van hun 
producten volgen dankzij een kleine chip die erin 
verstopt zit. Informatie is daarbij cruciaal, evenals 
nieuwe technologie. En kijk dan nog een keer naar 
het rijtje nieuwe technologieën. Wie anders, dan de 
afdeling die vroeger IT heette, is bij uitstek uitgerust 
om de onderneming aan de hand te nemen bij al die 
veranderingen? Informatie & Technologie (I&T) zou 
een betere naam zijn.

Business IT samenwerking verandert 
ingrijpend
Onze manier van werken is ook ingrijpend aan het 
veranderen. Vroeger verliep verandering in bedrijven 
als volgt: de business bedacht iets, IT maakte het 
(zelfb ouwapplicaties) en voerde het in. Later werd 
dat: business bedacht iets, IT zocht een pakket uit, 
bouwde daar maatwerk omheen en voerde het in. 
Momenteel is het: we nemen het meest geschikte 
pakket (pakketselectie laten we aan de markt over: 
best of breed of best of suite), passen de business 
daarop aan en voeren de verandering in. Dat wordt 

steeds meer: we adopteren nieuwe technologie (in-
ternet of things, big data, 3D-printen, robotisering), 
verzinnen een manier om dat bij de business in te 
zetten en voeren dat in. Vroeger ging het van business 
naar IT en lag het meeste werk aan de it-kant. 
 Tegenwoordig gaat het van IT naar de business en 
ligt het meeste werk bij het veranderen van de 
business-diensten en de business-werkwijze. De it-
afdeling staat – naast een verregaande standaardi-
satieslag – voor een ingrijpende keus. Blijven we 
alleen actief in het it-domein, of gaan we met al 
die vernieuwende technologie en al die informatie 
bijdragen aan business-verandering? En de onder-
neming staat voor de ingrijpende keuze hoe gebruik 
te maken van de kansen die de drie pushes bieden, 
teneinde steeds weer nieuw onderscheidend ver-
mogen te creëren.
Business, informatievoorziening en IT raken 
steeds meer met elkaar verstrengeld. IT-projecten 
bestaan niet meer, business-projecten met een 
 heleboel IT des te meer. Ondernemingen kunnen 
het zich niet meer veroorloven om business-ver-
andering, informatisering en technologie onaf-

hankelijk van elkaar te besturen. Juist het vermo-
gen om die verandering in samenhang te besturen 
bepaalt het succes van de organisatie in de nabije 
toekomst.
Dat betekent wel dat we goed moeten nadenken 
hoe we dat gaan organiseren. Wat is de rolverdeling 
tussen de verschillende business-rollen, de COO, 
de CIO, de CTO, informatiemanagement en IT? 
Misschien moeten we wel rollen samenvoegen. 
We zullen de keuzes van toen moeten toetsen aan 
de wereld van nu en we zullen nieuwe, soms 
 ingrijpende, veranderingen moeten aanbrengen.

Procesautomatisering en embedded 
software
Daar komt nog iets bij. Heel veel organisaties hebben 
naast de klassieke IT (denk aan legacy, IaaS, PaaS, 
SaaS, BYOD) ook nog procesautomatisering en 
embedded soft ware. Procesautomatisering onder-
steunt geautomatiseerde verwerking in het primair 
proces: met sensoren en meetinstrumenten wordt 
gemeten wat er gebeurt en op basis daarvan wordt 
automatisch bijgestuurd. Embedded soft ware is 
soft ware in een apparaat, dat bijdraagt aan de 
 kwaliteit van dat apparaat. In een BMW6 zitten meer 
dan 100 miljoen regels soft ware. Procesautomati-
sering en embedded soft ware zijn 99 van de 100 keer 
niet in beheer bij IT. Het is echt een ander vak. 
Maar anders dan tot nu toe moeten de klassieke 
IT, de procesautomatisering en de embedded 
 soft ware weloverwogen digitaal met elkaar gaan 
samenwerken, vooral omdat de informatie uit 
procesautomatisering zeer interessant is voor de 
organisatie (big data tenslotte) en omdat embedded 
soft ware via het internet of things met zijn omgeving 
wil praten. Op allemaal verschillende manieren en 

vanuit allemaal verschillende doelstellingen ontstaan 
er gewenste verbanden. Wie neemt daarin de regie? 
Dat kan toch alleen maar de oude it-afdeling zijn? 
Die anderen hebben wel wat anders te doen!

De Derde Industriële Revolutie 
Tijdens de Eerste Industriële Revolutie (stoom, 
gietijzer) en tijdens de Tweede Industriële Revolutie 
(staal, elektriciteit, turbines, verbrandingsmotor, 
aardolie) verdween in tien jaar tijd ongeveer 75 
procent van de bestaande bedrijven. Ze hadden 
alle belangrijke veranderingen gemist. Wel de tijd 
gezien, maar niet de geest. Met fatale gevolgen.
We leven weer in een tijd van grote verandering. 
De Derde Industriële Revolutie1, met vergelijkbare 
gevolgen. De ene onderneming na de andere gaat er 
aan, denk maar aan Kodak, Nokia, Halfords, Hyves, 
de Slegte, Wedgwood, Wild FM en Mexx.
Net als toen verandert de wereld op dit moment 
ingrijpend. Veertig jaar lang konden ondernemingen 
succesvol zijn door risico’s vooral te vermijden, maar 
dat kan niet meer. De huidige technology push, de 
information push en de social push veranderen alles. 
De ene markt na de andere wordt rigoureus onderuit 
gehaald of verandert ingrijpend. 

Aan welke race doe je mee?
Ondernemingen moeten een keuze maken. Kiezen 
we voor de ‘race to the top’ en willen we op de een of 
andere manier uitblinken of kiezen we voor de ‘race 
to the bottom’ en willen we de goedkoopste worden? 
Als je kiest voor de race to the bottom, dan moet de 
kostprijs van je producten naar beneden. Dat betekent 
alles standaardiseren, salarissen  bevriezen, mensen 
ontslaan, zo weinig mogelijk dure vernieuwing, zo 
weinig mogelijk opleiding, de productie verhuizen 
naar een goedkoop land en… tja, en wat nog 
meer? Uiteindelijk is er maar één de goedkoopste 
en die komt meestal niet uit West-Europa. Als je 
kiest voor de race to the top, dan moet je investeren in 
mensen, in vernieuwing van de productie, maar ook in 
nieuwe producten en nieuwe distributiemodellen, 
dan moet je vakmanschap en ondernemerschap 
de ruimte geven en… tja, en wat nog meer?

door: Bart Stofb erg en Frank de Vries

Door alle veranderingen in de wereld ver-
andert de positie van de it-afdeling zoda-
nig dat ze haar positie in de onderneming 
moet herijken. Niet in het belang van IT, 
maar in het belang van de toekomst van 
de onderneming.

De afdeling die vroeger IT heette…

Waar de business ooit door IT 
werd geketend, worden ze nu  mateloos 

geboeid door I&T
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Voorkom 
de licentiechaos
Mobile Device Management (MDM) is een mooi woord voor het beheren en be-
heersen van de diverse mobiele apparaten. Maar hoe beheert u de soft warelicenties 
van al die apparaten die met u en met elkaar communiceren en gegevens uitwisselen? 
Dat blijft  toch vaak een ondergeschoven kindje. Jammer, want wie hier wel de juiste 
aandacht aan geeft , beperkt risico’s en bespaart kosten. Gegarandeerd.

Ik weet het: soft warelicenties zijn lastig. Mensen duwen het beheer ervan het liefst 
voor zich uit. Na hen de zondvloed. Hierdoor heeft  men geen idee of aan alle licentie-
regels wordt voldaan. Om tijdens een controle erachter te komen dat niet aan alle 
regels wordt voldaan, is op zijn zachtst gezegd pijnlijk. Nog los van de imagoschade 
kunnen de boetes ook fl ink in de papieren lopen. Daarnaast blijft  onduidelijk wat 
er aan soft ware in gebruik is en in hoeverre dat overeenkomt met de licenties. Door 
dit gebrek aan inzicht loopt u grote kostenbesparingen mis.

Mensen duwen het beheer van 
 softwarelicenties het liefst voor zich uit, 

na hen de zondvloed
Zodra een tablet of smartphone ter beschikking wordt gesteld aan een medewerker, 
moet ook daar worden voldaan aan de licentievoorwaarden. Dat komt omdat elk 
apparaat dat soft ware gebruikt, of de gebruiker van dat apparaat laat ‘interacteren’ 
met die soft ware, daarvoor een soft warelicentie nodig heeft . Wat vaak wordt vergeten, 
is dat de medewerker die op een smartphone zijn e-mail leest via een Exchange 
Server een toegangslicentie nodig heeft  – de zogenaamde Client Access Licentie. Er 
bestaan toegangslicenties in de zogenaamde ‘per gebruiker’ variant en in de ‘per 
apparaat’ variant. De ene variant wijst u toe aan een persoon, de andere aan een 
apparaat. Het sec bezitten van 100 toegangslicenties van het type ‘per gebruiker’ 
voor 100 gebruikers, zonder licentietoewijzing, is dus niet goed genoeg. Ik zei het al, 
het is lastige materie. 

Hoe voorkomt u nu die licentiechaos? Ik zou om te beginnen iemand of een afdeling 
verantwoordelijk maken, met een budget om orde op zaken te stellen. Het ligt voor 
de hand om eerst alle hardware die binnen uw organisatie in gebruik is in kaart te 
brengen en vervolgens alle in gebruik zijnde soft ware op die apparaten. Maak daarna 
een overzicht van uw soft warelicenties en vergelijk alles met elkaar. Het is net als bij 
die plaatjes, ‘zoek de tien verschillen’ en zorg ervoor dat die verschillen verdwijnen. 
Vergeet daarbij niet om licenties aan apparaten en/of personen toe te wijzen. Zorg 
ervoor dat aanschaf, ingebruikname, beheer en uitfaseren van soft ware accuraat 
wordt bijgehouden. 

Eigenlijk wordt met basale middelen iets wat zo ongrijpbaar leek, uitstekend 
 beheersbaar. Binnen no time hebt u grip op de licentiechaos en kunt u breed lachend 
uw bestuur informeren dat vele risico’s onder controle zijn en dat er substantiële 
kostenbesparingen zijn behaald. Appeltje, eitje lijkt mij.
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De terugkeer van ondernemerschap
Ondernemerschap, risiconeming en experimenteren 
worden weer belangrijk. IT kan daar op twee 
 manieren aan bijdragen:
•  Creëer voordeel: Op zoek gaan naar onderscheidende 

business-verbetering. Dat vergt experimenteren en 
samenwerking van creatieve mensen uit business en IT.

•  Voorkom nadeel: Streven naar betrouwbaarheid, 
effi  ciëntie en kostenbesparing. Zoeken naar 
 standaardisatie en schaalvoordeel. PaaS tenzij.

Als je als it-organisatie vooral nadeel moet voor-
komen, is dat reden voor zorg. Misschien draag je 
zelf wel te weinig ideeën aan voor echte verbetering. 
De onderneming moet een goede balans aanbrengen 
tussen betrouwbaarheid, effi  ciëntie, eff ectiviteit, 
wendbaarheid en innovatief vermogen en IT draagt 
daarvoor de middelen aan. Gevraagd, maar vooral 
ook ongevraagd. 

Strategische agenda
Meer dan ooit moeten business-verandering, 
 informatisering en technologie in samenhang 
worden bestuurd, te beginnen op strategisch niveau. 
De strategische agenda op dit gebied moet door de 
top van de onderneming worden behandeld, samen 
met experts die zicht hebben op de huidige waarde-
keten en samen met de specialisten van I&T:
•  Wat zijn de business-ambities, -knelpunten, -zorgen 

en -kansen?
•  Welke eisen stelt dat aan onze (CIO/IM/IT-) 

 organisatie en hoe zorg ik ervoor dat ik aan die 
eisen voldoe?

•  Hoe ziet het bestemmingsplan van mijn organisatie 
eruit en hoe kom ik daar? Tot welk beleid leidt dat? 
Architecten kunnen voorstellen uitwerken, die dan 
leiden tot enterprise architectuur en dus tot nieuw 
organisatiebeleid. 

•  Hoe ziet mijn (business-!)veranderportfolio eruit 
en wat moet ik doen om dat te besturen?

Richting, inrichting en verrichting beïnvloeden 
elkaar meer dan ooit, en niet alleen maar top-down. 
Experts met kennis over en visie op de waardeketen, 

nieuwe bedrijfsmodellen, nieuwe technologieën, 
architectuur, marketing en organisatieverandering 
dragen op hun eigen wijze bij aan de strategie en 
aan het succes van de onderneming. Dat maakt 
strategie nog belangrijker dan het al was, maar 
vooral ook ánders dan het altijd was. De aller-
belangrijkste vraag in het visiestuk luidt: Waar zijn 
we van? Als de onderneming geen goed antwoord 
heeft  op deze vraag, dan heeft  de onderneming 
geen toekomst. Als de informatiemanager en de 
I&T-manager geen goed antwoord krijgen op deze 
vraag, dan hebben ze geen richting en dan kunnen 
zij er niet voor zorgen dat we de kansen die de drie 
pushes bieden, optimaal benutten. 

Een heel nieuw vak
De CIO, de informatiemanager en de it-manager 
moeten kennis en verstand hebben van informatie 
en van (nieuwe!) technologie. Maar meer dan ooit 
besteden ze hun aandacht aan business-ontwikkeling. 
Ze moeten de samenwerking inrichten met proces-
automatisering en embedded soft ware. Ze nemen 
de business daadwerkelijk op sleeptouw en gaan voor 
in business-verandering. Ze nemen het initiatief 
tot experimenterende vormen van verandering, 
zeg maar agile strategy en agile innovation. En ze 
komen vaker dan ooit bij de Raad van Bestuur en 
het business unit management over de vloer. Waar 
de business ooit door IT werd geketend, worden ze 
nu mateloos geboeid door I&T.
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Nieuwe serie
Dit is het inleidende artikel tot een serie over de nieuwe it-afdeling: I&T. Centraal staat 
daarbij de nieuwe rol van de afdeling, waarbij I&T de business voorgaat en stimuleert in 
veranderingen. Domeinen die in deze nieuwe serie worden onderzocht zijn onder meer 
hoe je de business, informatie en technologie in balans en goede samenhang kunt besturen; 
de strategische agenda, wat zijn de business-issues, de organisatie van verandering 
 enzovoort; hoe de it-afdeling kan transformeren naar I&T; hoe een organisatie wendbaar 
en innovatief wordt. Kortom: hoe IT de IT van de toekomst kan worden.


