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iCOLOGiQ is begonnen met kwaliteitsmanagement, 
maar in de loop der jaren is er veel meer functio-
naliteit aan toegevoegd waardoor er zeven master 
applicaties zijn ontstaan. Ideeën voor nieuwe func-
tionaliteit ontstaan door gesprekken met klanten. 
Crowd sourcing optima forma. Reinhard: “Het is 
iedere keer weer een uitdaging om een specifi eke 
klantvraag te vertalen naar functionaliteit waar al 
onze klanten iets aan hebben. Natuurlijk is het 
soms verleidelijk om kort door de bocht te gaan en 
onze oren te laten hangen naar de klant, maar uit-
eindelijk hebben we daar onszelf en onze klanten 
mee. Want onze klanten kiezen juist voor onze 
soft ware omdat ze van het maatwerk af willen.”

“ Je hebt er als 
 opdrachtgever 
niets aan om tijd in 
te kopen, je wilt 
resultaat inkopen”

Garantie op output
Het Utrechtse Garansys richt zich in tegenstelling tot 
de twee eerder genoemde soft wareontwikkelaars wel 
op maatwerksoft ware, vaak voor organisaties in 
sectoren of met processen waar geen standaard-
soft ware voor bestaat. “Want als er standaardsoft ware 
is, verdient dat altijd de voorkeur,” zegt directeur 
Luc Spaas. Anders dan de meeste concurrenten 
gooit zijn bedrijf daarbij het vertrouwde ‘uurtje-
factuurtje’-model overboord. “Wij geven garantie 
op bruikbare output, kwaliteit en levertijd. Leveren 
we zelfs maar een dag te laat op, dan krijgt de 
 opdrachtgever de helft  van zijn geld terug.” 
Waar een traditionele klant-leverancier-relatie ervan 
uitgaat dat een klant precies weet wat hij wil, doorloopt 
Garansys vooraf een stevig adviestraject met zijn 
klanten. “Om te voorkomen dat we soft ware 
 opleveren die eigenlijk helemaal niet voldoet aan 
de vraag of dat we teveel soft ware opleveren,” vertelt 
Spaas. Maar wat is nu eigenlijk de beste oplossing? 
“Simpel,” zegt hij, “dat is de oplossing die met minimale 
functionaliteit (en dus zo laag mogelijke kosten) 
het achterliggende probleem oplost. Wij gebruiken 
daarvoor de Th eory of Constraints (TOC), een 
methode die draait om de vraag wat je in de weg 
staat om beter te presteren.” Over deze vraag kunnen 
stakeholders vaak veel makkelijker overeenstemming 

krijgen dan over ‘de oplossing’ die gebouwd moet 
worden. 

Problem driven scope management
Daarnaast gebruikt het bedrijf een methode om 
tijdens een project de scope bij te stellen. Want dat is 
vrijwel altijd nodig, weet projectmanager Patrick 
Severijns. “Organisaties opereren nu eenmaal in een 
dynamische omgeving: morgen kan de concur-
rentie ineens uit een heel andere hoek komen of 
kan de wetgeving zijn veranderd. Daarnaast heeft  
ieder project te maken met voortschrijdend inzicht. 
Je leert nu eenmaal met zijn allen, waardoor de 
kijk op de situatie soms verandert. Wat is er nu 
mooier dan dit voortschrijdend inzicht optimaal 
te benutten?”
Om dit te bewerkstelligen werkt de organisatie 
met Problem Driven Scope Management. De uit-
gangspunten zijn: Is de wijziging nodig om het 
probleem op te lossen? Zo ja, dan wordt de wijziging 
te allen tijde en binnen het vooraf overeengekomen 
budget en opleverdatum meegenomen. Er is geen 
sprake van meer/minderwerk. Voegt de wijziging 
meerwaarde toe boven de vooraf berekende waarde 
van het project? Zo ja, dan wordt dit als vervolg-
project gedefi nieerd, nadat eerst de business-case op 
geldigheid is gecheckt. De initiële deadline staat er 
immers niet voor niets. Deze werkwijze helpt 
 organisaties ook bij het bepalen wat de it-oplos-
sing mag kosten, weet Severijns. “Als het business-
probleem helder is, kun je vrij eenvoudig berekenen 
welke besparingen de it-oplossing gaat opleveren.”
Het mag duidelijk zijn dat ‘uurtje-factuurtje’ niet 
past bij deze werkwijze. “Wij gaan niet uit van een 
inspanningsverplichting, maar van een resultaat-
verplichting. Je hebt er als opdrachtgever immers 
niets aan om tijd in te kopen, je wilt resultaat inkopen. 
Een leverancier die zich durft  te committeren aan 
het resultaat, neemt het risico van het project over 
van de opdrachtgever.”

Conclusie
Of u nu kiest voor standaardsoft ware of maatwerk 
nodig heeft : de business-modellen van soft ware-
ontwikkeling en delivery veranderen ten gunste 
van de klant. De cloud heeft  er al voor gezorgd dat 
traditionele licentiemodellen onder druk komen te 
staan. En soft wareontwikkelaars die écht het beste 
voor hebben met hun klant vinden manieren om 
op zoek te gaan naar de vraag achter de vraag. Het is 
niet langer ‘u vraagt, wij draaien’, maar een partner-
ship waarin leverancier en klant gebruikmaken 
van elkaars expertise. De klant krijgt uiteindelijk 
wat hij écht nodig heeft .

Kennis en apps delen 
via community
Een voorbeeld van een partnership tussen klant 
en leverancier is de App hub-community 
van Anaplan, leverancier van een cloud 
 gebaseerd planningsplatform voor sales, 
fi nanciën, bedrijfsvoering en personeelszaken. 
In deze community delen klanten en part-
ners software kennis en apps die zij op basis van het Anaplan platform hebben ontwikkeld. 
Iedere industrie heeft zijn eigen karakteristieken en het vergt vaak diepgaande kennis en 
expertise om een planningsapplicatie helemaal toe te snijden op een specifi ek business-
vraagstuk. In een traditionele aanpak is dat koren op de molen van een softwareleverancier, 
die voor al die specifi eke wensen maatwerk ontwikkelt. Anaplan vindt dit jammer van de 
energie en kosten die klanten moeten maken en gaat op zoek naar herbruikbaarheid. 
Om herbruikbaarheid te stimuleren, hebben ze de App hub ontwikkeld, een community 
waarin gebruikers van het platform hun kennis en de door hen ontwikkelde apps kunnen 
uitwisselen met anderen. De applicaties zijn ontwikkeld op basis van een serie bedrijfs-
aspecten, -regels, berekeningen en aanpasbare dashboards. Daardoor zijn ze eenvoudig 
te begrijpen en aan te passen aan de eigen specifi eke situatie, zonder dat daarvoor 
 programmeerkennis nodig is. Enkele van de klanten die via de App hub apps uitwisselen 
zijn  hP, Kimberley Clark, Deloitte en Workforce Insight.
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Column

De katten van Ton Elias
In zijn boek Antifragiel stelt Nassim Nicholas Taleb dat er eigenlijk maar twee soorten 
constructies zijn: katten en wasmachines. Als je het gedrag van een wasmachine wilt 
veranderen, pak je de tekening, je verwerkt je plan in de tekening en je voert de ver-
andering door. Klaar. Als je het gedrag van een kat wilt veranderen, dan stel je jezelf een 
veranderdoel, je onderneemt acties en je kijkt wat het eff ect is van die acties. Daarna 
stuur je bij, je kijkt naar het eff ect en je stuurt nog een keer bij. Enzovoort. Tot je na een 
tijdje constateert dat je 80 procent van je doel hebt gehaald en dat dat al heel mooi is.

De Commissie Elias heeft  een rapport opgeleverd over mislukte ict-projecten. ICT-
projecten, ha, dat klinkt als wasmachineveranderingen. Maar dat zijn het niet. De 
grote ict-projecten van de overheid zijn allemaal heel erg complex, heel erg ambitieus en 
heel erg vernieuwend. En daarmee technologisch erg onvoorspelbaar. Katten dus, en geen 
wasmachines.

Ieder groot overheidsproject is bij 
de start een kat in een zak met 
een wasmachineplanning
Maar nog veel fundamenteler is het volgende. Er bestaan natuurlijk helemaal geen 
ict-projecten. Er zijn alleen maar veranderprojecten. De OV-chipcard is geen ict-project, 
maar een OV-project, dat impact heeft  op het leven van 18 miljoen Nederlanders. Het 
Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) is geen ict-project, maar een Zorg-project met 
een heleboel impact op iedereen in Nederland. Net als de Betuwelijn zijn het projecten 
waar heel Nederland een mening over heeft , waar ontzettend veel verschillende partijen 
enorm veel verschillende belangen bij hebben. Met toevallig ook nog een complexe 
technische component. 

Als wij de Betuwelijn, het EPD en de OV-chipcard plannen, dan maken we een (op-
timistische) wasmachineplanning. Dan verwachten we van het opdracht gevende 
ministerie dat het de toekomst kan voorspellen en dan zijn we verontwaardigd als dat 
niet is gelukt: ict-projecten mislukken altijd. Maar dat mensen in opstand komen als ze 
vier euro kwijt zijn als ze vergeten uit te klokken, is geen ict-probleem, net zomin als het 
een ict-probleem is dat mensen moeite hebben met de privacyaspecten van het EPD 
of met de route van de Betuwelijn door hun dorp. 

Grote overheidsprojecten zijn door al die zorgen en belangen erg onvoorspelbaar. Zo 
beschouwd is ieder groot overheidsproject bij de start een kat in een zak met een 
wasmachineplanning. Gedoemd om te mislukken en gedoemd om te struikelen over 
overspannen verwachtingen en onvoorziene reacties van de samenleving en ongelukkige 
samenwerking met ict-leveranciers, want daar heeft  de commissie wel degelijk een punt.

Maar toch, katverandering en geen wasmachineverandering. De Commissie Elias komt 
nu met allemaal wasmachinevoorstellen. De meeste snijden hout, maar het essentiële 
probleem wordt niet opgelost. We zullen moeten accepteren dat zo’n project een kat-
verandering is, dat de toekomst niet voorspelbaar is en we zullen de manier waarop we 
grote projecten aansturen daarop moeten aanpassen.

Misschien heeft  Ton Elias thuis wel een hond. Hij heeft  zeker een wasmachine. Maar 
Nederland zou er bij gebaat zijn als hij snel een kat nam. 
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