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Calculerend gedrag
Deze maand zijn de eindexamens weer begonnen. Als je de commen-
taren moet geloven kan de helft van de scholieren niet rekenen en 
vertoont de andere helft ongewenst calculerend gedrag. Dat eerste is 
natuurlijk raar en naar, maar geldt dat ook voor dat tweede?

Vanaf inmiddels groep 1 worden kinderen op allerlei manieren gemeten en de uit
komst in getallen heeft  grote gevolgen. De CITOtoets bepaalt in hoge mate de 
schoolkeuze en daarmee de rest van je leven. Als je op de middelbare school tienen 
haalt voor wis, natuur, en scheikunde en een vier voor Engels en een vijf voor 
Frans, ben je gezakt, met allemaal zessen ben je geslaagd. Onderliggende boodschap: 
Steek de meeste energie vooral in je zwakheden en niet in je kracht. En als ze dat 
dan doen, is het weer niet goed: Calculerend gedrag! Op de universiteit gaat dit 
circus onverdroten door. Mijn dochter heeft  het over zes en negenpuntsvakken, 
pas daarna vertelt ze waar het over gaat. We hebben succes geherdefi nieerd naar 
een paar getallen en vinden het raar dat onze kinderen daar de juiste conclusies uit 
trekken. Anders gezegd: We stoppen de kinderen vol met extrinsieke motivatie en 
zijn dan verbaasd dat de intrinsieke motivatie is verdwenen.

We stoppen de kinderen vol met 

extrinsieke motivatie en zijn dan verbaasd 

dat de intrinsieke motivatie is verdwenen

In de meeste bedrijven gaat het net zo. Toen ik jong was, was een KPI een Indicator, zeg 
maar het begin van nadenken. Wetende wat we hebben gemeten, wat is er eigenlijk 
aan de hand? Wat is onze visie daarop? En tot welke maatregelen moet dat leiden? 
Tegenwoordig is een KPI een Incentive, een getal dat je moet halen, omdat je dan je 
bonus krijgt, of omdat je anders een of andere sanctie krijgt. Wat heb je liever, een 
itmanager die zichzelf en haar organisatie de vraag stelt: “Hoe zorgen we ervoor 
dat informatie en IT optimaal bijdragen aan het succes van de onderneming?”, of 
een itmanager die zichzelf de vraag stelt: “Hoe zorgen we ervoor dat we de be
schikbaarheid boven de 99 procent houden?” 

ITmanagers zijn het hele jaar (zelf zullen ze zeggen 7x24) bezig met calculerend 
gedrag. Niet eens omdat ze het zelf willen, maar omdat ze ertoe worden gedwongen 
door hun bazen, die oprecht vinden dat dat de beste manier is om de onderneming 
te besturen. En ondertussen drijven we steeds verder af van wat er nodig is. Samen 
succes hebben. Samenwerken in een team, gedreven en ambitieus. In plaats daarvan 
vertrouwen we op calculerend gedrag. Alsof je kunt uitrekenen of je op iemand 
kunt rekenen.

Als kwaliteit meetbaar was geweest, hadden we het wel kwantiteit genoemd. Kwaliteit 
is fi t for purpose, het moet bijdragen aan het doel, in dit geval dus het succes van de 
onderneming. Ja, digitalisering heeft  de wereld veranderd, maar waar computers 
steeds complexer worden, worden mensen steeds simpeler. Zou er iets mis zijn met 
onze scholing?

■ Bart Stofberg is organisatieveranderaar bij Quint Wellington Redwood.

Bart Stofb erg

TreNdS & ICT

www.ictmagazine.nl

van de bedrijfsprocessen. Ook de controle blijft  
een onderwerp van belang. Bij de huidige cloud
services (SaaS, Paas, IaaS) ligt de controle min of meer 
buiten de organisatie. Ondanks deze aandachts
punten is het evident dat de cloud de infrastructuur 
van de toekomst zal verzorgen.

Megatrend 5
Bedrijfsvoorspelbaarheid neemt 
af, bedrijfsimpact neemt toe
Nog maar enkele jaren geleden waar Microsoft  en 
Nokia de meest invloedrijke bedrijven als het om 
soft ware of mobiele telefoons ging. Vandaag de dag 
hebben Apple, Google, Facebook en Samsung de 
grootste invloed. In 2007 zouden weinig mensen 
hebben voorspeld dat Apple het grootste bedrijf 
zou worden (op basis van beurswaarde), maar toch 
is dat gebeurd. Voorspelbaarheid wordt complexer, 
en concurrenten komen uit onverwachte hoek. 
Zeker wanneer kleinere bedrijven via de cloud 
nieuwe technologieën gaan gebruiken. Zo trans
formeerde Spotify de muziekindustrie binnen enkele 
jaren. Muziek hoef je niet meer te hebben, om ernaar 
te kunnen luisteren. De snelheid waarmee nieuwe 
technologieën worden geïntroduceerd, groeit (zie 
fi guur 2).

Smartphones zijn nog maar luttele jaren binnen 
handbereik, en binnenkort wordt de tablet alweer 
vervangen door smart glass en wearables. Organisaties 
moeten opletten en nieuwe technologieën integreren 
met in hun achterhoofd de wetenschap dat veel 

bedrijven op de ladder van succes zijn gedaald, of 
er zelfs helemaal vanaf zijn gevallen, vanwege hun 
trage reactiesnelheid op nieuwe ontwikkelingen.
Het trage herstel van de behoorlijk hardnekkige 
recessie, stelt itmanagers wereldwijd voor nieuwe 
uitdagingen. Maar ook biedt het mogelijkheden. 
Eén ding is glashelder: itmanagers opereren in 
een in hoge mate dynamische wereld, waar alles en 
iedereen met elkaar verbonden is. 
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