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I
n 2003 schreef Nicolas Carr zijn beroemde 
artikel IT doesn’t matter, even later ge-
volgd door het boek, met iets meer twij-
fel: Does IT matter? Inmiddels kunnen we 
die vraag van Carr beantwoorden met een 

overtuigend: Ja. Meer dan ooit wordt het con-
currerend vermogen en het bestaansrecht van 
ondernemingen bepaald door de kwaliteit van 
hun IT. Wel jammer dat er nog zoveel mensen 
denken in de geest van Carr.
IT is hard op weg om de volgende commodity 
te worden, zo beargumenteerde Carr, verge-
lijkbaar met water en stroom. Iedereen kan er 
op eenvoudige wijze over beschikken en het is 
niet meer mogelijk om er strategische waarde 
aan te ontlenen. IT kan zich dan ook maar 
 beter concentreren op het zo betrouwbaar, ef-
ficiënt en effectief mogelijk leveren van die IT. 
Carr-volgelingen doen de IT-afdeling in hun or-
ganisatie ernstig tekort, maar wat nog erger is: 
ze doen hun onderneming ernstig tekort. Op 
twee manieren.
De wereld verandert enorm en ook nog eens 
heel erg snel. We kennen allemaal de techno-
logy push, al die nieuwe technologieën: 
 3D-printing, Internet of Things, robotisering, 
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domotica, smart machines, computing every-
where, mobile en de cloud. Maar er is ook nog 
de information push: nieuwe mogelijkheden 
om aan data te komen en daar bijzondere din-
gen mee te doen. En ten slotte is er de social 
push: de ontwikkelingen in de social media, 
mogelijkheden om de crowd in te zetten voor 
de onderneming en een toenemend collectief 
geweten. Allemaal ontwikkelingen in het IT-
domein en allemaal onderwerpen, waarop je je 
beslissend kunt onderscheiden van je concur-
renten. Positief en negatief. Alle drie die 
 pushes, IT really does matter.
De tweede tekortkoming zit hem in die IT. 
Voor de klassieke IT geldt het misschien wel 
een beetje: Goede applicaties kunnen een he-
leboel ondernemingen gewoon standaard aan-
schaffen, de cloud levert vooral schaalvoordeel 
en dus kostenbesparing op en met nieuwe de-
vices maak je ook het verschil niet. Maar ap-
pjes, Internet of Things en RFID zijn toch ook 
echt informatietechnologie en daar kun je wel 
degelijk het verschil mee maken.
Bij Zara hebben ze in elke winkel in elk kle-
dingstuk een RFID-chip zitten. Zo weten ze 
precies hoe die kleding beweegt in de winkel 

en dus weten ze precies welke kleding wel/
niet wordt gepast en wel/niet wordt gekocht, 
gesorteerd op maat, tijd van de dag en gerela-
teerd aan allerlei externe factoren. De strate-
gie van Zara is gebaseerd op voortdurende aan-
passing van het assortiment. IT does matter.

Initiatief
Maar die pushes leveren veel meer vernieu-
wing dan alleen in de IT. Er is heel veel infor-
matie die niks met technologie te maken 
heeft, en er is veel technologie die je niet zo 
snel zou onderbrengen bij informatietechnolo-
gie (zie figuur). Allemaal nieuwe dingen, Infor-
matie & Technologie (I&T), die enorme impact 
kunnen hebben op de werkwijze en de dienst-
verlening van de onderneming. Iemand moet 
het initiatief nemen om te ontdekken wat er 
allemaal kan. Iemand moet het initiatief ne-
men om te komen tot verandering van de on-
derneming. In de meeste ondernemingen is IT 
de enige gegadigde. Iedere IT-afdeling heeft 
twee opties: we blijven een klassieke IT-afde-
ling of we worden een initiatiefrijke I&T-orga-
nisatie.
De eerste optie krijgen we ook als we niet kie-
zen: we blijven een klassieke IT-afdeling. We 
wachten tot we een opdracht krijgen van de 
business en die voeren we uit. We leggen de 
diensten vast in SLA’s en die bepalen ons ge-
drag. En we beperken ons tot IT, want zo heten 
we nu eenmaal. Dan leven we helemaal vol-
gens het motto van Carr, of eigenlijk, dan wor-
den we helemaal geleefd volgens het motto 
van Carr. Onze budgetten worden elk jaar 
weer gekort, de focus van de business ligt op 
onze tekortkomingen en we doen niet mee in 
strategische discussies. IT doesn’t matter. IT 
marginaliseert en na een tijdje marginaliseert 
de onderneming mee.
De tweede optie is principieel anders. We wor-
den een I&T-afdeling en we helpen de onder-
neming transformeren. We nemen voortdu-
rend het initiatief om verbetering van de 
business voor te stellen, op basis van vernieu-
wing uit de drie pushes. We leveren wat de 
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business nodig heeft, ook als dat niet was ver-
ankerd in SLA’s en contracten. En we rekenen 
de hele I&T tot ons aandachtsgebied, omdat 
daar het toekomstige onderscheidende vermo-
gen van de onderneming vandaan gaat komen. 
En om dat allemaal te onderstrepen noemen 
we de afdeling voortaan I&T. IT mag er dan op 
sommige gebieden minder toe doen, I&T be-
paalt meer dan ooit het onderscheidend en 
concurrerend vermogen van de onderneming.

Vertrouwen
Want kijk maar mee. De kernprocessen van de 
onderneming moeten nóg betrouwbaarder, 
voorspelbaarder, efficiënter, effectiever en 
transparanter en al die nieuwe ontwikkelin-
gen bieden daar enorme mogelijkheden voor. 
En elke dag weer nieuwe. Met Lean kunnen 
we die processen ingrijpend verbeteren, maar 
alleen als we de nieuwe mogelijkheden (on-
der)kennen. Met een belangrijke, inspirerende 
en initiërende taak voor I&T. Overal waar we 
in contact komen met de markt en met onze 
klanten moeten we wendbaar zijn. Dat vergt 
voortdurende verandering van de werkwijze 
en van de bijbehorende I&T. De webpagina’s, 
appjes, ons gedrag op de social media, en alle 
andere plaatsen waar we direct contact hebben 
met onze klanten, we willen er voortdurend 
kunnen veranderen. I&T kan het gedachte-
goed van agile, Scrum en DevOps inbrengen, 
niet om te komen tot betere I&T, maar om te 
komen tot betere bedrijfsvoering.
Alle ondernemingen willen wendbaar zijn, op 
verschillende niveaus en op verschillende 
plekken. Hét fundament van wendbaarheid is 
vertrouwen. Vertrouwen binnen de onderne-
ming, maar nog meer vertrouwen tussen de 
onderneming en haar partners. Als we de sa-
menwerking met partners alleen maar kunnen 
organiseren door middel van dichtgetimmerde 
contracten, dan kunnen we in die samenwer-
king niet wendbaar reageren op veranderende 
omstandigheden. I&T zal op zoek moeten naar 
andere vormen van samenwerking. En zo 
moeilijk hoeft dat niet te zijn. Als iets heel be-

langrijk is, waarom zou je het dan toevertrou-
wen aan een partij die je niet vertrouwt? I&T 
heeft geen keus, de onderneming heeft die 
wendbaarheid nodig. Maar dat is niet alles. De 
onderneming zelf wordt steeds meer een net-
werkorganisatie, gebaseerd op samenwerking 
met allerlei verschillende partijen, en ook die 
samenwerking zal steeds meer vertrouwen 
 nodig hebben. Dan is het goed als I&T daar al 
ervaring mee heeft opgedaan. Dan is het goed 
als I&T ook hier het voortouw neemt. Onder-
nemingen kunnen niet meer zonder een 
 pro-actieve I&T-organisatie.

Strategie-executie
Bijna alle organisaties kunnen redelijk goed 
een strategie definiëren en in ieder geval is er 
in de meeste organisaties genoeg strategie aan-
wezig, op papier en/of in hoofden van mensen. 
Onderkennen wat er in de omgeving gebeurt 
en daar een visie op hebben, in de meeste orga-
nisaties gaat dat goed. Maar de meeste organi-
saties zijn niet goed in het derde onderdeel 
van strategie, de executie van die strategie. 
Ook hier wordt de rol van I&T steeds groter. 
Bedrijfsvoering en I&T raken steeds meer ver-
weven met elkaar, we kunnen die twee steeds 
minder uit elkaar halen. De strategie-executie 
van de business en die van I&T raken steeds 
meer met elkaar verstrengeld. En dat is een 
kans voor I&T en een kans voor de onderne-
ming. Want wat is strategie-executie eigen-
lijk? Allereerst moeten we weten wat de be-
langrijkste business-issues zijn. Wat zijn de 
belangrijkste ambities, kansen, knelpunten, 
risico’s en zorgen? Als we die hebben, moeten 
we op vier aspecten sturen:
• Al die issues stellen (nieuwe) eisen aan de 

organisatie van verandering, informatise-
ring en technologie. Binnen I&T houden we 
ons al sinds ITIL bezig met dit soort vraag-
stukken, en dus kan I&T ook hier de busi-
ness meenemen in de verandering.

• We moeten beleid vaststellen om de strate-
gie waar te kunnen maken. Beleid bestaat 
uit uitspraken van het type: We hebben de-
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ze nadelen over voor deze voordelen. Ach, 
wat de business beleid noemt, noemen we 
bij I&T al jaren architectuur. Maar anders 
dan wat we bij architectuur gewend zijn: het 
moet wel heel erg kort-cyclisch worden. 
 Agile strategy, dat is wat de business nodig 
heeft. En I&T heeft de architecten die dat 
zouden moeten kunnen ondersteunen met 
informatie.

• Het veranderportfolio van de onderneming 
moet actief worden bestuurd. De meeste 
projecten hebben ongetwijfeld een grote 
I&T-component, maar het mogen natuurlijk 
nooit I&T-projecten zijn, die bestaan ten-
slotte niet. Dat neemt niet weg dat I&T een 
grote rol zal moeten spelen in de besturing 
van al die verandering, een beetje afhanke-
lijk van hoe dat verder in de onderneming is 
georganiseerd.

• Business-innovatie. De onderneming zal 
ruimte moeten creëren voor experimenten, 
met nieuwe manieren van samenwerken, 
met nieuwe ontwikkelingen uit de drie pu-
shes. Dit vergt hoe dan ook een creatieve sa-
menwerking tussen nieuwsgierige mensen 
uit business en I&T, die hiervoor ruimte 
krijgen van hun managers.

Alle veranderingen in de wereld en de moge-
lijkheden die de drie pushes bieden, dwingen 
ondernemingen tot een boeiende balans. Aan 
de ene kant moet de onderneming zichzelf 
blijven, aan de andere kant moet zij zichzelf 
voortdurend opnieuw uitvinden. Als I&T niet 
het voortouw neemt voor dat laatste, 
wie doet het dan wel?
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