
Handboek informatiemanagement

HOOFDSTUK II.4 
INFORMATIEPROCESSEN

1.1 Informatiemanagement is een teamsport

Bart Stofberg, organisatieveranderaar bji Quint Wellington Redwood

De kloof tussen de gebruikersafdelingen en IT wordt gekenmerkt door wederzijds
onbegrip. Gebruikers en IT spreken niet dezelfde taal en ze hebben ook niet dezelfde
manier van denken. Uit onderzoek blijkt dat in Nederland in steeds meer organisaties
de kloof is gedicht. Om preciezer te zijn: informatiemanagement1 heeft de kloof tus-
sen gebruikersmanagement en IT gedicht. Informatiemanagement maakt deel uit van
de niet-IT-organisatie en vertegenwoordigt een organisatieonderdeel in de samen-
werking met IT. Informatiemanagement is er verantwoordelijk voor dat informatie-
voorziening en (informatie)technologie optimaal bijdragen aan het succes van het
organisatieonderdeel. Dat vereist een nauwe samenwerking tussen dat organisatie-
onderdeel en IT, een samenwerking die vergelijkbaar is met de samenwerking in een
teamsport. Dit artikel laat zien hoe organisatieonderdeel, informatiemanagement en
IT met elkaar samenwerken opdat de organisatie succes heeft.

1.1.1 Introductie

De laatste tien jaar hebben we ons geconcentreerd op een proces- of ketenachtige
manier van samenwerking. Partij A levert haar aandeel in de samenwerking, draagt
dat over aan partij B, die daar haar aandeel aan toevoegt en aan partij C levert, enzo-
voort. Deze manier van samenwerken werkt prima in omgevingen die niet te dyna-
misch en niet te complex zijn, zoals de samenwerking in een pindakaasfabriek:
persoon A maalt de pinda’s, persoon B voegt andere ingrediënten toe, C mixt ze alle-
maal door elkaar, D doet ze in een potje, E doet er een deksel op en F plakt het etiket
erop. En dat niet één keer, maar steeds weer, keer op keer. Het werkt goed, omdat
iedere stap een constante herhaling is van een paar eenvoudige zetten en dat is
mogelijk omdat de omgeving heel stabiel is. Maar als de omgeving dynamisch is en

1. In de rest van de wereld betekent information management informatie halen uit data. Zaken als business intelligence, big
data en data mining vallen onder information management. Het Nederlandse ‘informatiemanagement’ is dus iets anders,
het is een functie die zich bezighoudt met bedrijfsvoering, informatievoorziening en IT.
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continu verandert, dan moeten de processtappen en vooral de werknemers continu
reageren op de veranderende omstandigheden. Als het onderwerp en de omgeving
ook complex zijn, dan moeten de samenwerkers ook nog eens volwassen, loyaal,
zelfverzekerd en coöperatief zijn. Als de omgeving en het werk extreem dynamisch
en complex zijn – en dat zijn ze bij IT – dan is een procesmatige samenwerking sim-
pelweg niet meer voldoende. In zo’n situatie vereisen minstens een aantal proces-
stappen echte teamsamenwerking, waarin de teamleden met elkaar werken, op
elkaar reageren en elkaar bijstaan, zoals in een succesvol voetbalteam.

Zoals modellen als ITIL1 en Cobit met elke versie complexer worden, zo zijn organi-
saties na alle veranderingen extreem complex geworden. Ontdekken hoe informatie
en technologie optimaal kunnen bijdragen aan het succes is een uiterst complex
vraagstuk, dat alleen kan worden beantwoord door middel van een nauwe samen-
werking tussen de gebruikersorganisatie en IT. Maar omdat het de verantwoordelijk-
heid van het organisatieonderdeel is om bij te dragen aan de missie van de
organisatie en omdat het de verantwoordelijkheid van IT is om betrouwbare informa-
tiediensten te leveren, is er een derde partij nodig, die namens het organisatieonder-
deel als opdrachtgever van IT fungeert. Deze derde partij is informatiemanagement.
De primaire verantwoordelijkheid van informatiemanagement is ervoor te zorgen dat
informatievoorziening en technologie optimaal bijdragen aan het succes van het
organisatieonderdeel: weten waar het organisatieonderdeel naartoe wil, weten wat
daarvoor nodig is, verkrijgen (meestal bij IT) wat daarvoor nodig is, en behouden wat
daarvoor nodig is.

Als het organisatieonderdeel, informatiemanagement en IT actief zijn in een extreem
complexe en dynamische omgeving, dan zullen proces- en ketensamenwerking niet
leiden tot succes. Als we het vergelijken met de samenwerking tussen gebruikers en
IT in de meeste organisaties, is de samenwerking binnen een voetbalploeg relatief
eenvoudig. Desondanks – of misschien wel juist daardoor – kennen voetbalteams
geen processen voor acties als ‘verdedigen’, ‘de bal veroveren’ of ‘een doelpunt
maken’, omdat onvoorspelbare tegenstanders het proces voortdurend zouden ver-
storen. Teamsamenwerking is derhalve heel anders dan proces- of ketengestuurde
samenwerking.

1. Information Technology Infrastructure Library
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1.1.2 Echte samenwerking

De samenwerking die het organisatieonderdeel voorziet van de juiste informatie en
de juiste IT kent drie (soorten) spelers: organisatieonderdeel, informatiemanagement
en IT. Teamsamenwerking vereist dat een speler goed is voorbereid. Het vereist dat
elke speler binnen het team weet wat hij kan verwachten, zowel van de tegenstan-
ders als van zijn teamgenoten. Teamsamenwerking vereist heldere concepten en dui-
delijke structuren, maar ook veel meer zelfstandigheid voor de teamleden dan in een
processamenwerking. Het vereist dat spelers zelfstandig denken, beslissen en acte-
ren. Dit artikel beschrijft hoe een organisatie de samenwerking tussen organisatieon-
derdelen en IT zou moeten organiseren, teneinde de informatievoorziening en
technologie optimaal en (dus) wendbaar te laten bijdragen aan het succes van de
organisatie.

1.1.3 Verandering van tijdperk

We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk.
Gevestigde bedrijven zoals Kodak, Nokia, BlackBerry, Volvo, Free Record Shop en
Fortis zijn in korte tijd ten onder gegaan of gemarginaliseerd, maar ook voor over-
heidsorganisaties verandert er veel. Burgers worden mondiger en beschikken over
veel nieuwe informatie, de overheid zelf kan over heel andere informatie beschikken
en technologische vernieuwingen maken heel andere organisatievormen mogelijk.
Uit onderzoek van Gartner blijkt jaar in, jaar uit dat effectieve IT het verschil maakt
tussen succesvolle en niet-succesvolle ondernemingen. En creatieve samenwerking,
gebaseerd op vertrouwen, is volgens Gartner noodzakelijk voor effectieve IT.

Uit de jaarlijkse innovatiemonitor van de Erasmus Universiteit uit Rotterdam blijkt dat
succesvolle innovatie leidt tot 25% minder kosten, 20% meer omzet en 10% meer
winstgroei. De belangrijkste succesfactoren hiervoor zijn sociale innovatie, ruimte als
voorwaarde voor creativiteit, en intensieve samenwerking. Een succesvolle samen-
werking tussen de organisatie en IT is dus veelal bepalend voor het succes van de
organisatie. Maar hoe doe je dat?

1.1.4 Succesvolle teamsamenwerking

Om ervoor te zorgen dat IT optimaal bijdraagt aan het succes van de organisatie
moeten we samenwerking binnen de organisatie op dezelfde manier organiseren als
een voetbalteam: alle deelnemers hebben een duidelijk, gedeeld en gezamenlijk doel.
Iedere deelnemer heeft een duidelijke toegevoegde waarde en de taakverdeling moet
erin voorzien dat we de kwaliteiten van iedereen zo inzetten dat hun toegevoegde
waarde optimaal bijdraagt aan het gezamenlijke succes. Iedere deelnemer moet een
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duidelijke (geen meetbare!) verantwoordelijkheid en bijbehorend mandaat hebben.
Als het management en de deelnemers succesvol willen zijn, hebben ze geen keuze:
ze moeten elkaar vertrouwen en ze moeten afhankelijk durven te zijn van elkaar. Al
deze dingen samen zorgen ervoor dat het team in staat is zich aan te passen aan
continu veranderende omstandigheden (veranderingen in de markt en de economie,
nieuwe ideeën binnen de organisatie, het benutten van nieuwe technologische, infor-
mationele en sociale mogelijkheden). Een echte samenwerking tussen een organisa-
tieonderdeel en IT is vergelijkbaar met de samenwerking in een teamsport en vereist,
net als bij een voetbalteam:
1. Fundamentele uitgangspunten:

a. een duidelijk en gedeeld doel, bijvoorbeeld kampioen worden of zich kwalifi-
ceren voor een evenement;

b. een brandende ambitie om succesvol te zijn en de gestelde doelen te beha-
len;

c. een overkoepelende tactiek (spelen we aanvallend of verdedigend, gebaseerd
op techniek of op kracht…).

2. Samenstelling:
a. een opstelling (4-4-2, 4-5-1, in Nederland 4-3-3), met een duidelijk doel en

duidelijke toegevoegde waarde voor iedere positie;
b. een duidelijke set met opdrachten voor iedere positie, met rechten en plich-

ten.
3. Een succesvol team:

a. duidelijke afspraken tussen de spelers (niet drinken en roken voor de wed-
strijd, drie keer per week trainen, altijd op tijd komen) en discipline die er voor
zorgt dat iedereen zich aan die afspraken houdt;

b. een lokale tactiek: de manier waarop de spelers met elkaar samenspelen,
posities van elkaar overnemen, specifieke afspraken voor specifieke situa-
ties…;

c. regelmatig trainingssessies: theorie, oefeningen, kleine partijtjes, oefenwed-
strijden…;

d. de wedstrijd: het doel proberen te behalen, reageren op de omstandigheden,
wisselen van tactiek, positie en spelers…;

e. evaluatie: napraten over en nabeschouwen van de wedstrijd, de tactiek, de
spelers, en op basis daarvan veranderingen aanbrengen;

f. een goede selectie: de juiste persoon op de juiste plaats, de toegevoegde
waarde van de speler goed kennen en benutten (goede kopper, harde werker,
briljante technicus…);

g. goede faciliteiten: goede schoenen, goede trainingsfaciliteiten…;
h. tijd voor teambuilding: samenkomen, samenzijn, discussiëren en gezelligheid.

Elk van deze principes komt hierna apart aan bod.

II.4 Informatieprocessen / 4 Afl. 11, mei 2014

02_Beleid.fm  Page 122  Wednesday, May 28, 2014  9:45 AM



Handboek informatiemanagement

1.1.5 Fundamentele uitgangspunten

1.1.5.1 Een gezamenlijk doel

Een gezamenlijk doel, een gezamenlijk en gedeeld beeld van succes, is noodzakelijk,
omdat het de deelnemers in staat stelt alles te richten op en te laten bijdragen aan
dat doel. Om te komen tot een effectieve IT, moet het doel van de samenwerking tus-
sen de organisatie en IT zijn: ‘Informatievoorziening en IT dragen optimaal bij aan het
succes van de organisatie.’ Vanaf dan zal alles wat we doen in de organisatie-IT-
samenwerking worden afgezet tegen dat doel. Afspraken moeten direct bijdragen
aan dat doel. Alleen activiteiten die direct en overtuigend bijdragen aan dat doel, zul-
len worden uitgevoerd. Een duidelijk en eenduidig doel bepaalt de richting van ieder
detail in de samenwerking.

1.1.5.2 Een brandende ambitie

Een intensieve samenwerking is alleen mogelijk als alle deelnemers de brandende
ambitie hebben om samen het doel te halen. Die ambitie is de brandstof voor conti-
nue verbetering, en daarmee voor succesvolle samenwerking. In de globale econo-
mie maakt ambitie het verschil tussen succes en mislukking, tussen overleven en ten
onder gaan. Juist omdat brandende ambitie zo cruciaal is, moeten organisaties er
bewust op sturen.

1.1.5.3 Een overkoepelende tactiek

Een succesvol team heeft een duidelijke overkoepelende tactiek, die door en door
gekend is bij alle spelers. De tactiek bepaalt hoe het team de gestelde doelen gaat
behalen. De tactiek bepaalt de samenwerking binnen het team, de opstelling van het
team en de kwaliteiten die worden gevraagd van de spelers. De overkoepelende tac-
tiek geeft in hoofdlijnen aan hoe het team de doelstellingen denkt te gaan halen. Alles
wat in dit artikel nog volgt, is afgeleid van de overkoepelende tactiek.

Zoals een goed voetbalteam een aantal dingen moet doen om succesvol te zijn (ver-
dedigen, de bal afpakken, de aanval opbouwen, scoren en de scheidsrechter bespe-
len, om er maar een paar te noemen) zo moet ook een organisatie een aantal dingen
doen om ervoor te zorgen dat informatie en IT optimaal bijdragen aan het succes van
de organisatie. In de kern heeft informatiemanagement vijf kritieke succesfactoren:

1. Weten waar je naartoe wil.
Het team zorgt ervoor dat de strategie van het organisatieonderdeel, de informa-
tiestrategie en de (informatie)technologiestrategie goed op elkaar aansluiten.
Natuurlijk is de strategie van het organisatieonderdeel daarbij leidend, maar de
(nieuwe) mogelijkheden op het gebied van informatievoorziening en technologie
hebben natuurlijk een grote invloed op de strategie van het organisatieonderdeel.
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Het opstellen en beheren van een informatieplan, het opzetten van innovatiema-
nagement en architectuur zijn de belangrijkste onderdelen hiervan.

2. Weten wat je nodig hebt.
Het team moet de hele gebruikersorganisatie kennen, ondersteunen en, waar
nodig en/of mogelijk, kunnen veranderen. Wetend wat er allemaal kan, moet het
team ervoor zorgen dat het organisatieonderdeel op het gebied van informatie en
technologie goed weet wat het nodig heeft. Denk daarbij vooral aan project- en
serviceportfoliomanagement, programmamanagement, het opstellen van busi-
ness cases voor projecten en requirement management.

3. Krijgen wat je nodig hebt.
Het team zorgt ervoor dat het organisatieonderdeel op het gebied van technolo-
gie krijgt wat het nodig heeft. De focus ligt niet op krijgen wat er is afgesproken,
maar op krijgen wat nodig is. Goede afspraken maken is daar een belangrijk
onderdeel van, maar ervan afwijken als dat nodig is ook. Concrete activiteiten
hierbij zijn stuurgroepmanagement (deelnemen aan stuurgroepen), demand
management en change management, het organiseren van de afhandeling van
kleine(re) wijzigingen.

4. (Be)houden wat je hebt.
Het team zorgt er ook voor dat de bestaande ondersteuning van de bedrijfsvoe-
ring door informatie en technologie optimaal functioneert. Het team doet dat door
middel van monitoring, gebruikersondersteuning en het beheer van bedrijfsinfor-
matie.

5. Goede samenwerking.
Al met al moet er goed worden samengewerkt. Met de mensen binnen het orga-
nisatieonderdeel uiteraard, maar ook met de IT-afdeling. Met andere informatie-
managers binnen de organisatie. En met partners, partijen waarmee de
organisatie samenwerkt. Een goede samenwerking is de kern van de teampres-
tatie en ondersteunt de eerste vier kritieke succesfactoren.
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1.1.6 Samenstelling

In de meeste organisaties werkt eigenlijk iedereen die met IT te maken heeft in de IT-
afdeling. Informatiemanagement maakt (in de meeste gevallen) juist geen deel uit van
IT, maar zit in de meest succesvolle implementaties in het managementteam van de
gebruikersorganisatie, en is namens de gebruikersorganisatie de contactpersoon
voor IT. Informatiemanagement is er binnen het organisatieonderdeel specifiek voor
verantwoordelijk dat informatie en IT optimaal bijdragen aan het succes van het orga-
nisatieonderdeel. En erg vaak met veel succes: er worden betere beslissingen geno-
men met meer onderlinge consistentie en beslissingen blijven ook langer valide. Als
informatiemanagement in het managementteam zit, is IT daadwerkelijk een onder-
deel van de organisatiestrategie geworden. Er worden geen IT-besluiten meer geno-
men, maar organisatiebesluiten, ook als het over IT gaat. Dankzij de
informatiemanager ontwikkelen de managers en de afdelingen van de gebruikersor-
ganisatie betere relaties met IT dan ze ooit hebben gehad. Ten slotte hebben de
gebruikers vertrouwde en betrouwbare vertegenwoordigers en contacten.

Om te komen tot een effectieve IT moeten drie spelers samenwerken, ieder met hun
eigen verantwoordelijkheden en toegevoegde waarde:
1. het organisatieonderdeel: optimaal bijdragen aan de missie van de organisatie;
2. informatiemanagement: ervoor zorgen dat informatievoorziening en IT optimaal

bijdragen aan het succes van de organisatie;
3. IT: de IT leveren die optimaal bijdraagt aan het succes van de organisatie.

Nederlandse best practices laten zien dat een goede overkoepelende tactiek voor
effectieve informatievoorziening en IT de volgende is.
1. Organiseer de samenwerking tussen gebruikersorganisatie en IT als een team-

sport.
2. Het team heeft een duidelijk gezamenlijk doel: informatievoorziening en IT dragen

optimaal bij aan het succes van de organisatie. De samenwerking kan dus ook
leiden tot een verandering van het organisatieonderdeel, door nieuwe informatie-
voorzieningen of IT te introduceren.

3. Plaats informatiemanagement in het centrum van die samenwerking met de spe-
cifieke verantwoordelijkheid voor succesvolle samenwerking tussen gebruikers
en IT en een effectieve en wendbare IT.

4. Realiseer je dat het team alleen succesvol kan zijn als de deelnemers op elkaar
kunnen vertrouwen.

5. Zorg ervoor dat de deelnemers adequaat kunnen reageren op continue verande-
ringen door hen voldoende mandaat te geven om de juiste beslissingen te nemen
en de juiste acties uit te voeren.

II.4 Informatieprocessen / 8 Afl. 11, mei 2014

02_Beleid.fm  Page 126  Wednesday, May 28, 2014  9:45 AM



Handboek informatiemanagement

Een goede opstelling maken voor een voetbalteam is een kwestie van balans. Er
moet bijvoorbeeld een goede balans zijn tussen het aanvallende en het verdedigende
belang, tussen kracht in het centrum (‘de as’) en kracht op de vleugels, en tussen
creativiteit en degelijkheid. Afhankelijk van reacties van de omgeving en het uitvoe-
rend vermogen van het team, verandert deze balans voortdurend en ingrijpend,
zowel gedurende het seizoen als gedurende de wedstrijd.

Om dezelfde redenen is balans essentieel voor effectieve informatievoorziening en IT.
Informatievoorziening en IT dragen alleen maar optimaal bij aan het succes van de
organisatie als er een goede balans is tussen:
1. de verschillende lokale afdelingsbelangen. Lokaal ondernemerschap moet opti-

maal worden ondersteund en mag niet onnodig worden beperkt door informatie-
voorziening en IT;

2. het gezamenlijke belang van de organisatie. Informatievoorziening en IT moeten
synergie leveren waar dat nuttig is: hogere kwaliteit en lagere kosten als gevolg
van schaalvoordelen;

3. de leveringsmogelijkheden van IT. Zowel de opdrachtgever (een organisatieon-
derdeel) als de opdrachtnemer (IT) hebben baat bij eerlijkheid. Als we van de IT-
afdeling verwachten dat ze meer leveren dan ze kunnen, dan zullen ze uiteindelijk
waarschijnlijk juist minder leveren. Maar de organisatie kan het zich natuurlijk ook
niet veroorloven dat de IT-afdeling te laks is en onder haar vermogen levert.

1.1.6.1 De opstelling

Net als in een voetbalteam hebben we ook bij organisatie-IT-samenwerking in iedere
linie een paar verschillende rollen.
1. Organisatieonderdeel:

a. de hoogste manager
b. afdelingsmanagement

2. Informatiemanagement:
a. CIO (Chief Information Officer)
b. informatiemanager gezamenlijk belang
c. informatiemanager van een organisatieonderdeel
d. functioneel beheerder

3. IT:
a. hoofdaannemer
b. onderaannemer
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De opstelling van het team ziet er schematisch als volgt uit:

We bespreken de rollen van achteren naar voren.

1.1.6.2 IT-onderaannemer

IT-onderaannemers zijn extern en leveren een deel van de IT, onder regie van de
hoofdaannemer. Hoofdaannemer en onderaannemer hebben een opdrachtgever-
opdrachtnemerrelatie met elkaar, met de hoofdaannemer als opdrachtgever. De toe-
gevoegde waarde van de onderaannemer is gebaseerd op product leadership1

(superieure productkwaliteit), operational excellence (synergie, gebaseerd op schaal-
voordeel) of customer intimacy (voor iedere klant een andere oplossing). De bijdrage
van de onderaannemer is helemaal gebaseerd op die geformuleerde toegevoegde
waarde. Natuurlijk kunnen de onderaannemers direct contact hebben met de gebrui-
kersorganisatie en/of met het informatiemanagement, maar alleen binnen de struc-
tuur die met de hoofdaannemer is afgesproken.

1.1.6.3 IT-hoofdaannemer

De hoofdaannemer is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gehele IT-levering. De
hoofdaannemer is verantwoordelijk voor het gedrag, de kwaliteit van het werk, en het
kostenniveau van alle onderaannemers én van het geheel.

1. Voor de termen product leadership, operational excellence en customer intimacy, zie TREACY, M., WIERSEMA, F., The
discipline of Market Leaders, New York, The Perseus Books Group, 1997.
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Daar bovenop moet de hoofdaannemer borg staan voor de levering van de IT die
optimaal bijdraagt aan het succes van de organisatie. Dat kan alleen maar als de
hoofdaannemer goed samenwerkt met organisatieonderdelen en informatiemanage-
ment. Omdat de hoofdaannemer een belangrijke rol speelt in die samenwerking, en
omdat bijdragen aan het succes van de organisatie het enige doel van de hoofdaan-
nemer zou moeten zijn, is het normaal gesproken noodzakelijk dat de hoofdaanne-
mer intern is. In Nederland heet de hoofdaannemer vaak ‘regieorganisatie’, omdat
die de regie voert over de onderaannemers. De manager van de interne hoofdaanne-
mer rapporteert aan de CIO.

1.1.6.4 Functioneel beheer

Functioneel beheer vertegenwoordigt altijd een organisatieonderdeel. Functioneel
beheer is er voor verantwoordelijk dat informatievoorziening en IT optimaal bijdragen
aan het dag-tot-dag succes van de betreffende organisatorische eenheid. De verant-
woordelijkheden van functioneel beheer zijn altijd operationeel en een beetje tactisch:
gebruikersondersteuning (zorgen voor gebruikersdocumentatie, functionele help-
desk, organiseren van gebruikerstrainingen), beheren van bedrijfsinformatie (functio-
nele systeemparameters, controle op dataconversies, opstarten en verwerken van
batch jobs en rapportages), samenstelling van verander-releases en organisatie en
beheer van gebruikerstesten. Functioneel beheer vertegenwoordigt het organisatie-
onderdeel in ITIL-processen zoals problem management, beschikbaarheidsbeheer
en capaciteitsbeheer. Functioneel beheer rapporteert aan de informatiemanager en is
dus een onderdeel van het organisatieonderdeel.

1.1.6.5 Informatiemanager van een organisatieonderdeel

De informatiemanager is ervoor verantwoordelijk dat informatievoorziening en IT opti-
maal bijdragen aan het succes van het organisatieonderdeel dat zij vertegenwoor-
digt, zowel nu als in de toekomst. Informatiemanagement is een strategische en
tactische verantwoordelijkheid. Als informatievoorziening en IT een kritieke succes-
factor zijn voor het organisatieonderdeel (en wanneer is dat tegenwoordig niet zo?),
dan hoort de informatiemanager in het managementteam te zitten. Het merendeel
van de strategische organisatie-issues heeft immers een informatie- en IT-compo-
nent. De kwalitatieve verantwoordelijkheid van de informatiemanager geeft hem het
recht te handelen (binnen zijn verantwoordelijkheid) en te spreken. De informatiema-
nager kan met iedereen de samenwerking zoeken zolang dat maar gebeurt in het
belang van de effectiviteit van de informatievoorziening. Binnen het organisatieonder-
deel is de informatiemanager ervoor verantwoordelijk om vast te stellen welke IT-
diensten nodig zijn, om afspraken te maken met de IT-hoofdaannemer over de te
leveren producten en diensten en om ervoor te zorgen dat IT ook daadwerkelijk levert
wat nodig is. Om dat te kunnen doen, moet informatiemanagement ook zelf produc-
ten en diensten leveren, zoals analyserapporten, besturing van programma’s en pro-
jecten, architectuur en de producten en diensten van functioneel beheer.
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Waar ze ook zijn, binnen hun afdeling of erbuiten, informatiemanagers vertegenwoor-
digen altijd hun organisatieonderdeel met betrekking tot informatievoorziening en IT.
De informatiemanagers rapporteren aan de manager van hun organisatieonderdeel,
maar ze rapporteren ook nog functioneel aan de CIO. Binnen het organisatieonder-
deel moet de informatiemanager zorgen voor een balans tussen de verschillende
belangen binnen de afdeling en het gezamenlijke belang van de afdeling zelf, op pre-
cies dezelfde manier als de CIO dat moet doen voor de hele organisatie. Informatie-
management behandelt alle strategisch-tactische informatie-issues binnen het
organisatieonderdeel.

1.1.6.6 Informatiemanager gezamenlijk belang

In de meeste organisaties wordt het organisatiebelang ondergebracht bij de lokale
afdelingen. Het gezamenlijke organisatiebelang wordt meestal niet op een specifieke
plek in de organisatie ondergebracht. Het gezamenlijk belang met betrekking tot
informatie en IT wordt formeel of in de praktijk ondergebracht bij IT. Lokale IT bestaat
eigenlijk nergens meer. Dat leidt tot de volgende situatie:

Een serieuze discussie tussen het lokale en gezamenlijke belang (horizontale focus)
wordt dan een discussie tussen de (lokale) afdelingen en de IT-afdeling. De afdelin-
gen maken er dan een discussie tussen organisatiebelang en IT van (verticale focus)
en die wordt bijna altijd door de gebruikersafdeling gewonnen (“Wat is belangrijker,
het belang van de organisatie of dat van IT?”). Het gevolg is dat de meeste organisa-
ties een heleboel kansen op synergie hebben gemist en bijvoorbeeld drie CRM-
implementaties hebben in plaats van één. Het effect hiervan is dat de organisatie lijdt
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aan te veel complexiteit, een slechte time-to-market van veranderingen, gebrek aan
wendbaarheid, gebrek aan stabiliteit en een hoog kostenniveau. Zolang de patstelling
tussen lokaal organisatiebelang en gezamenlijk IT-belang niet wordt opgelost, kunnen
de problemen niet worden opgelost en ontstaan er nog steeds nieuwe problemen.
De informatiemanager gezamenlijk belang dicht het gat en kan onverdacht argumen-
ten aandragen voor het gezamenlijke organisatiebelang.

Een organisatie bestaat uit verschillende (hoofd)afdelingen, die samen de organisatie
succesvol maken. Als er geen synergie was tussen de afdelingen, waarom zouden ze
dan bij elkaar blijven en waarom zou er dan een Raad van Bestuur zijn? Natuurlijk is
er synergie tussen de afdelingen, meestal zelfs in hoge mate. De informatiemanager
gezamenlijk belang moet ervoor zorgen dat informatievoorziening en IT optimaal bij-
dragen aan het gezamenlijk belang van de organisatie. Hij analyseert de mogelijkhe-
den, stelt verbeteringen voor en initieert en bestuurt veranderingen. De
informatiemanager gezamenlijk belang heeft dezelfde verantwoordelijkheden, het-
zelfde mandaat en dezelfde activiteiten als de lokale informatiemanager, alleen is zijn
domein het gezamenlijk belang. De informatiemanager gezamenlijk belang rappor-
teert aan de CIO en moet de mogelijkheid hebben om te escaleren naar het hoogste
management.

1.1.6.7 De Chief Information Officer (CIO)

In iedere organisatie is iemand ervoor verantwoordelijk dat informatievoorziening en
IT optimaal bijdragen aan het succes van de organisatie. De rol heet bij iedereen
anders, maar in dit artikel zullen we de inmiddels veelgebruikte term ‘CIO’ gebruiken.
Als informatievoorziening en IT kritieke succesfactoren zijn van de organisatie, dan
moet de CIO onderdeel zijn van de Raad van Bestuur. In de Raad van Bestuur is de
CIO verantwoordelijk voor informatie en IT en dat geeft hem recht van handelen en
recht van spreken. Dit geeft de CIO een stevig mandaat en een erg grote verant-
woordelijkheid in de Raad van Bestuur. Daarvoor heeft de CIO zijn eigen manage-
mentteam, bestaande uit de verschillende lokale informatiemanagers, de
informatiemanager gezamenlijk belang en de manager van de hoofdaannemer. Als
de CIO erop toeziet dat iedereen zijn belang goed vertegenwoordigt, dan hoeft de
CIO alleen maar te sturen op een goede balans tussen de verschillende belangen:
a. tussen de verschillende lokale organisatiebelangen, als er een belangentegenstel-

ling is tussen de afdelingen;
b. tussen lokaal organisatiebelang en gezamenlijk organisatiebelang, als de afdelin-

gen zich willen onttrekken aan synergie voor de organisatie;
c. tussen het belang van de organisatie en het belang van IT-supply, als de

opdrachtgever het onmogelijke vraagt of als de opdrachtnemer onvoldoende
waarde levert.

Als er een belangengeschil is, zorgt de CIO ervoor dat iedereen in staat wordt gesteld
zijn visie en argumenten in te brengen en dat alle relevante informatie in de discussie
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wordt ingebracht. Zodra dat gebeurd is, kan de CIO met een gerust hart en op basis
van volledige informatie de beslissing nemen.

1.1.6.8 Afdelingsmanagement

Het managementteam van een afdeling is verantwoordelijk voor het optimale succes
van de afdeling, teneinde optimaal bij te dragen aan het succes van de organisatie.
Hun primaire focus is succes van het organisatieonderdeel en ten behoeve daarvan
neemt de informatiemanager informatievoorziening en IT voor zijn rekening. Het afde-
lingsmanagement ziet er op toe dat de afdeling optimaal bijdraagt aan projecten en
programma’s. Als informatievoorziening en IT kritieke succesfactoren zijn van de
afdeling, dan heeft iemand in het managementteam de rol van informatiemanager.

1.1.6.9 De hoogste manager en de Raad van Bestuur

De hoogste manager is verantwoordelijk voor het succes van de organisatie. De
Raad van Bestuur zou het team moeten zijn dat de organisatie succesvol maakt,
door de samenwerking tussen de verschillende afdelingen en stafafdelingen vorm te
geven. Dat is lang niet altijd het geval. Vaak is de Raad van Bestuur een vergadering
tussen belangenvertegenwoordigers. De hoogste manager is niet primair de eigenaar
van het gezamenlijk belang, hij moet een goede balans tot stand brengen tussen de
lokale belangen van de verschillende afdelingen en het gezamenlijk belang. Zoals de
CIO informatievoorziening en IT bestuurt, zo bestuurt de hoogste manager de hele
organisatie en besluit hij over organisatie-issues. Dat maakt de hoogste manager een
ideaal escalatiepunt voor CIO-beslissingen. Er zijn tenslotte twee manieren om
iemand te overtuigen: of je overtuigt hem, of je overtuigt zijn baas. Als een van de
informatiemanagers (lokaal of die voor gezamenlijk belang) of de hoofdaannemer het
echt oneens is met een beslissing van de CIO, dan kan hij het geschil (laten) escale-
ren naar de Raad van Bestuur. Na een scherpe discussie kan de hoogste manager
dan de beslissing van de CIO herformuleren. Informatie-issues en IT-issues zijn ten-
slotte altijd ondergeschikt aan organisatie-issues. Met deze escalatiemogelijkheid zal
iedereen redelijk blijven. Informatiemanagers en de hoofdaannemer zullen alleen
maar escaleren als het om een serieuze organisatiekwestie gaat, de CIO zal altijd alle
relevante organisatieargumenten wegen alvorens hij een beslissing neemt. Juist een
goede escalatiemogelijkheid voorkomt een grote hoeveelheid escalaties.

1.1.7 Een succesvol team

1.1.7.1 Duidelijke afspraken

Een team kan niet goed functioneren zonder degelijke afspraken over de manier
waarop de deelnemers optreden en samenwerken. In de samenwerking tussen de
organisatie en IT zouden we bijvoorbeeld kunnen afspreken dat we binnen de organi-
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satie alle relaties in het zelfde systeem beheren, dat we opbouwende discussies met
elkaar voeren en koesteren en dat we alleen gebruikmaken van bewezen oplossin-
gen.

Om goed te kunnen samenwerken hebben we een gezamenlijk woordenboek nodig,
opdat we met zijn allen dezelfde taal spreken of van elkaar weten wanneer we met
hetzelfde woord iets anders bedoelen. We hebben een atlas nodig met beschrijvin-
gen van de werkelijkheid (denk aan het organogram of de applicaties met hun interfa-
ces), opdat we een gezamenlijk beeld van de werkelijkheid hebben. We hebben
wetgeving nodig, duidelijke afspraken over wat wel en niet mag of wat sowieso moet,
opdat we op elkaar kunnen vertrouwen. En we hebben een gezamenlijk bestem-
mingsplan nodig, opdat we een gezamenlijk beeld hebben van de gewenste toe-
komst. Woordenboek, atlas, wetgeving en bestemmingsplan, dat is wat ze bij IT
‘architectuur’ noemen. Architectuur is de hele set met afspraken die in het team van
kracht zijn. In voetbal bestaat het uit de overkoepelende tactiek, duidelijke afspraken
en lokale tactiek. Bij organisatie-IT-samenwerking bevat het afspraken over onder-
werpen als de organisatie, cultuur, ontwikkeling van medewerkers, locatie van speci-
fieke afspraken, processen, producten en diensten, financiën, applicaties, data en
infrastructuur. Met andere woorden, over alles dat nodig is om het team succesvol te
maken. Zonder duidelijke afspraken mist het team een solide basis voor samenwer-
king.

1.1.7.2 Lokale tactiek

In een goed team maken de spelers onderling ook kleine, lokale afspraken om de
specifieke, lokale samenwerking vorm te geven. Hoe komen we tot visie- en besluit-
vorming (wie heeft welk mandaat?), hoe vergaderen we (wat is het doel van een ver-
gadering, wie levert input, wie besluit, welke agenda, welke deelnemers…?),
processen, procedures, handleidingen en escalatieprocedures. Lokale tactiek is de
invulling van gedetailleerde en lokale samenwerking tussen kleine groepen deelne-
mers.

1.1.7.3 Training

Ambitieuze voetbalteams zijn zo verstandig om veel meer tijd te besteden aan trainin-
gen dan aan de wedstrijd. In trainingsoefeningen herhalen ze technische acties keer
op keer, totdat ze de vereiste vaardigheden probleemloos kunnen toepassen in de
wedstrijd. Samenwerking in een voetbalteam is gebaseerd op een aantal concepten
en continue benchmarking ten opzichte van andere/betere teams, en wordt uitge-
werkt in trainingsoefeningen, waar de spelers de samenwerking oefenen en ontwik-
kelen in specifieke situaties, zoals scoren uit een vrije trap en het aangaan van een-
tweetjes.
Waar het zinvol en mogelijk is, wordt alles getest in oefenpartijtjes. Professionele
voetbalteams observeren hun tegenstanders om zo goed mogelijk voorbereid te zijn,
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zodat ze weten wat ze kunnen verwachten. In teamoverleg bespreekt de coach de
samenwerking met de spelers. Hij past de samenstelling, de tactiek en de opstelling
van het team aan de verwachte dynamiek aan. Professionele voetbalteams zoeken
voortdurend naar relevante ontwikkelingen. Het zal hen niet overkomen dat een
ander team iets eerder vindt.

Binnen organisaties zouden we hetzelfde moeten doen. Het is belangrijk om speci-
fieke vaardigheden te trainen, bovenop de normale productieactiviteiten. De produc-
tiviteit van de samenwerking binnen organisaties zou veel hoger zijn als we ervoor
konden zorgen dat medewerkers de meeste fouten maken in trainingsoefeningen, in
plaats van in echte werksituaties. We kunnen modellen gebruiken zoals ITIL, BiSL en
FSM1 om af te dwingen dat iedereen dezelfde taal spreekt. We proberen relevante
trends te herkennen en we benchmarken onze resultaten met concurrenten om onze
kracht te bepalen. We oefenen de samenwerking in dry-runs en simulaties. We tes-
ten applicaties, dus waarom zouden we niet ook processen testen en complexe
samenwerkingsvormen zoals co-creatie en vergaderen? We zorgen ervoor dat we
altijd optimaal zijn voorbereid op de eerstvolgende ‘opponent’, door vast te stellen
wat we kunnen verwachten, zodat we kunnen aantreden met de juiste tactiek en de
meest geschikte opstelling. We kunnen ons alleen maar voorbereiden in teammee-
tings als we weten wat voor soort dynamiek we kunnen verwachten. We mogen niet
vergeten dat organisatie-IT-samenwerking een teamsport is, net als voetbal, en dat
we daarnaar handelen. Training stelt het team in staat om beter te worden door trial-
and-error, door proberen en falen, door vallen en opstaan, zonder dat dat ernstige
consequenties heeft. En ten slotte kijken we naar buiten om te zien of daar nog rele-
vante dingen gebeuren, opdat wij er ons voordeel mee kunnen doen.

1.1.7.4 De wedstrijd spelen

Het jaar van een organisatie bestaat uit een heleboel werkdagen. Elke dag zorgen de
deelnemers aan de samenwerking ervoor dat het resultaat van vandaag optimaal bij-
draagt aan de doelen van het team. Als de omgeving van de samenwerking erg
complex en dynamisch is, zoals bij IT, dan is er een duidelijke en toegankelijke archi-
tectuur die de deelnemers duidelijk maakt wat ze moeten doen en wat ze van hun
teamgenoten kunnen verwachten. Aan de andere kant hebben de deelnemers
genoeg zelfvertrouwen, onafhankelijkheid, vertrouwen en mandaat om de juiste
beslissingen te nemen, binnen het proces, maar als dat nodig is ook buiten het pro-
ces. Waar dat nodig is, brengt het team (kleine) wijzigingen aan en worden spelers
gewisseld.

En nooit is het kortetermijnbelang (incident management, kritieke prestatie-indicato-
ren, stampvoetende managers) belangrijker dan het langetermijnbelang. We willen

1. ITIL: Information Technology Infrastructure Library; BiSL: Business Information Services Library; FSM: Functioneel Service
Management. BiSL en FSM zijn methoden om informatiemanagement en functioneel beheer in te richten.
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niet de slag winnen en de oorlog verliezen, maar het is acceptabel om de slag te ver-
liezen en de oorlog te winnen. De wedstrijd spelen stelt de deelnemers in staat om
elke dag weer bij te dragen aan de overkoepelende doelstellingen.

In voetbalwedstrijden kan de tweede helft er heel anders uitzien dan de eerste. Tus-
sen de twee helften zit de rust. In de rust krijgen de coach en het team de tijd en de
gelegenheid om te overleggen en om veranderingen aan te brengen, soms met
spectaculaire gevolgen. Wanneer hebben we in een organisatie rust? Wanneer
nemen we de rust om te kijken en een nieuwe tactiek te proberen, omdat de oude
het op dit moment niet doet? Of om de opstelling te veranderen of om elkaar weer
op te peppen? Om dingen na de rust heel anders aan te pakken dan ervoor? Organi-
saties die rust nemen, halen veel betere resultaten dan organisaties die dat niet doen.

1.1.7.5 Evaluatie

In de meeste teams ontmoeten de spelers elkaar regelmatig aan de bar, waar ze
terugkijken op de samenwerking. In een echt team kijken ze niet terug om iemand de
schuld te geven of om iemand tot held te verklaren (of misschien een beetje, om het
zelfvertrouwen te vergroten). De belangrijkste reden om terug te kijken is eigenlijk om
vooruit te kijken. De twee belangrijkste vragen zijn:
1. Wat ging er mis? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we gemaakte fouten niet nog

een keer maken?
2. Wat ging er heel goed? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de goede dingen

kunnen omzetten in structurele verworvenheden, zodat het elke keer goed gaat?
Deze vragen beantwoorden kan leiden tot een aanpassing van de afspraken of tot
een plan om de vaardigheden verder te verbeteren. De discussie kan ook misver-
standen in het team naar boven brengen, omdat deelnemers de afspraken, de
omgeving, de plannen, de ideeën en het gedrag van teamgenoten verschillend inter-
preteerden. Het is van groot belang om de daarbij horende discussies (“Ik dacht dat
jij dacht dat ik dacht…”) serieus te nemen en dat deze discussies worden gevoerd in
een positieve, ambitieuze sfeer. Juist zulke discussies leiden tot verbetering. Binnen
organisaties kunnen we modellen als Deming en Lean gebruiken om de discussies
vorm te geven, maar we mogen niet vergeten dat houding en attitude kritieke suc-
cesfactoren zijn. Evaluatie helpt het team om ervaringen om te zetten in verbetering
en innovatie, om beter de teamdoelen te kunnen halen.

1.1.7.6 Een goede selectie

Hoe meer ambitie een team heeft, hoe meer tijd het besteedt aan het vinden van de
juiste spelers, teneinde een zo goed mogelijk team samen te stellen. In complexe
samenwerking bepalen de individuele kwaliteiten van de spelers wat er maximaal
mogelijk is met het team. Natuurlijk is de samenwerking bepalend voor de kwaliteit
van het team, maar zonder excellente spelers komt er ook geen excellent resultaat.
Voetbalteams zijn zich daar heel erg van bewust, veel meer dan organisaties. Iedere
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speler heeft een specifieke toegevoegde waarde, die hem bij uitstek geschikt maakt
voor zijn taak, in samenwerking met zijn teamgenoten. In organisaties zouden we
hetzelfde moeten doen. Alleen het beste is goed genoeg en de opstelling van van-
daag is vanzelfsprekend niet de beste opstelling voor morgen. De optimale bijdrage
van informatievoorziening en IT aan het succes van de organisatie is een belangrijke
kritieke succesfactor van de organisatie en de omgeving is erg complex en dyna-
misch. Dat stelt hoge eisen aan de deelnemers.

Het team kan het zich natuurlijk ook niet veroorloven om niets te doen als iemand niet
goed genoeg is of dezelfde fouten blijft maken. In een voetbalteam is de speler die
niet goed genoeg is, meestal zelf de eerste die dat doorheeft. Zo iemand ontwikkelt
een sterk verlangen om niet bij het spel betrokken te worden, al helemaal niet als het
belangrijk of cruciaal wordt. Het is beter voor het team én voor de speler als we hem
op een andere positie zetten of terugzetten naar een lager team. In andere vormen
van samenwerking werkt het eigenlijk net zo, op voorwaarde dat we in staat zijn te
weten wat iemands bijdrage is aan het gezamenlijke resultaat.

In een team is het erg belangrijk dat elke speler een specifieke toegevoegde waarde
heeft en dat de verschillende toegevoegde waarden op elkaar aansluiten en (daar-
door) in balans zijn.

1.1.7.7 Faciliteiten

In een professioneel team is materiaal geen issue. Alleen het allerbeste is goed
genoeg. Het team zal niet toestaan dat dingen die gemakkelijk te managen zijn ook
maar het kleinste probleem veroorzaken. In organisaties zou het net zo moeten zijn.
Juist omdat een effectieve IT cruciaal is voor het succes van de organisatie, moet de
organisatie ervoor zorgen dat de organisatie-IT-samenwerking kan beschikken over
uitstekende tools en het beste materiaal, de beste faciliteiten en de beste ondersteu-
ning. Een team kan het zich niet veroorloven om tijd en aandacht te besteden aan
materiaal of faciliteiten die ondermaats zijn. Dat gaat ten koste van het eindresultaat
en daar heeft de hele organisatie last van.

1.1.7.8 Teambuilding

De meeste organisaties zijn best goed in teambuilding. Alleen focust die teambuilding
vaak op kleine, lokale teams, onderdelen van het geheel: een afdeling, het informatie-
managementteam of een team binnen IT. Als je bij de meeste organisaties vraagt wie
de vijand is, dan is de kans groot dat de gebruikers IT noemen, en IT de gebruikers.
Een uitstekende organisatie-IT-samenwerking heeft allereerst nodig dat we beseffen
dat het om het héle team gaat: de organisatie, inclusief informatiemanagement,
samen met IT, inclusief de onderaannemers. Teambuilding moet dan ook gaan over
dat team, omdat er geen andere teams zijn! En omdat organisatie-IT-samenwerking
een kritieke succesfactor is van de organisatie, zal de organisatie zelf (hoogste mana-
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ger, CIO) moeten garanderen dat het organisatie-IT-team een ambitieus, uiterst com-
petent en sterk team is.

1.1.8 Besluit

Een complexe samenwerking kan niet georganiseerd worden op een proces- of
ketengeoriënteerde manier. Complexe samenwerking is een teamsport en vereist
andere samenwerkingsvormen dan processen of ketens. Een effectieve IT voor de
organisatie vergt een enorme teaminspanning van het organisatie-IT-team. Precies
daarom moet de organisatie de samenwerking tussen de organisatie en IT organise-
ren alsof het een sportteam is. Zodat iedere linie optimaal bijdraagt aan het eindresul-
taat, maar vooral opdat de drie linies samen datgene leveren wat de organisatie
nodig heeft: betrouwbare, effectieve en wendbare informatievoorziening en IT. Zodat
de organisatie zich kan focussen op succes van de organisatie, ondersteund door
voortreffelijke informatievoorziening en IT.
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