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Keten me niet, boei me
Als we binnen ondernemingen samenwerking inrichten, doen we dat steeds meer 
door middel van ketens. Hét kenmerk van de keten is: “Hij is zo sterk als de zwakste 
schakel”. Dat maakt ketenmanagement een rare ambitie: Ik ga proberen de samen-
werking zo in te richten, dat die zo sterk is als de zwakste schakel. Waarom zou je 
dat willen?

In een keten worden activiteiten achter elkaar uitgevoerd. Meestal met één partij 
per stap. Lekker overzichtelijk. En het werkt ook nog eens heel erg goed. In een 
pindakaasfabriek tenminste. De omgeving van een pindakaasfabriek is heel stabiel. 
Eén keer in de drie jaar een nieuw etiket is daar al een grote verandering. 

Maar als de omgeving complex wordt en dynamisch, dan volstaat die manier van werken 
niet meer. Te rigide, te weinig wendbaar, en het leidt tot onvoldoende  kwaliteit. Voor 
 iedereen hetzelfde, in plaats van precies dat wat de klant nodig hee� . Nergens fi t for 
 purpose. Langzaam in de aanpassing, omdat je eerst de keten moet aanpassen. Als de 
complexiteit en de dynamiek hoog zijn, is het nodig dat alle  betrokkenen intensief 
 samenwerken. Ik heb dat eerder touwmanagement genoemd, omdat in een touw alle 
strengetjes van begin tot eind meedoen en elkaar versterken. De zwakste schakel knapt 
niet, maar de zwakte wordt opgevangen door de anderen. Touwsamenwerking is, in 
 complexe en dynamische omgevingen, aantoonbaar  eff ectiever dan ketensamenwerking.

De meeste ondernemingen zitten in zo’n complexe en dynamische omgeving. Hun 
omgeving verwacht heel ander gedrag van hen. Wendbaar, to-the-point en elke keer 
anders. Fit for purpose. Ze moeten omschakelen, van keten naar touw, van proces 
naar kleinschalige teams. Maar heel erg vaak hebben ze geen idee hoe dat moet. 
En kijk nu eens naar de it-organisatie. Die acteert al veel langer in een complexe en 
dynamische omgeving, namelijk de binnenkant en buitenkant van de eigen onder-
neming. Met regelmatig veranderende eisen aan IT. Wispelturige klantmanagers en 
twijfelende gebruikers, of andersom. 

In complexe omgevingen werkt keten-
management te rigide, te weinig wendbaar 
en leidt het tot onvoldoende kwaliteit 

Geen wonder dus dat IT allang is overgestapt op touwmanagement. Agile, scrum, 
Devops, de rol van informatiemanagement, het zijn allemaal vormen van touw-
management. Akkoord, we experimenteren er nog mee en we hebben zelf ook nog een 
heleboel vragen, maar vaak kan de business op dit gebied een heleboel leren van IT.

IT moet toch al het voortouw nemen. De technology push, de information push en de 
social push hebben alle drie een heel groot it-aandeel. Daar komt dus nog een verant-
woordelijkheid bij: Breek zelf het ketendenken af waar dat geen toegevoegde waarde 
hee� . Denk aan SLA’s, denk aan de primaire ITIL-processen, denk aan de it-loketten, en 
voer daar touwdenken in, juist bij de interactie met de business.  Zodat business kan 
voelen hoe dat werkt, ontketende business en ontketende IT. Maak ze nieuwsgierig. 
Dwing ze niet, maar verleid ze. Zoals Loesje al zei: Keten me niet, boei me.
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bedrijfsprocessen. Bovendien zijn bij het verbeteren 
van bedrijfsprocessen vaak meerdere partijen 
 betrokken en ook met hen moet je goed kunnen 
samenwerken. Dat betekent dat so�  skills belangrijker 
zijn geworden.”
Dat ziet De Boer ook. “Vroeger leverden wij onze 
diensten meestal aan de it-afdeling. Maar nu met de 
opkomst van de cloud is de business onze klant ge-
worden. Dat vereist andere vaardigheden. Ik zie wel 
dat opleidingen al wat meer aandacht besteden aan 
kennis van bedrijfsprocessen, maar nog altijd on-
voldoende. Want dit zal de komende jaren alleen 
maar belangrijker worden.”
Er verandert dus veel, zowel op technisch gebied als 
op het gebied van business-IT alignment. Bakker 

vindt dat universiteiten en hogescholen onvoldoende 
bij deze ontwikkelingen aansluiten. “Ik vind dat ze 
de markt teveel volgen en er achteraan lopen, terwijl 
je zou mogen verwachten dat ze wat proactiever 
zijn in het laten aansluiten van het lesprogramma 
op de praktijk. Volgens mij liggen daar veel kansen. 
Niet alleen wij, maar ook andere bedrijven staan 
open om samen te werken met onderwijsinstellingen. 
Ik vind de kwaliteit van het onderwijs een gedeelde 
verantwoordelijkheid van opleidingsinstituten en 
bedrijfsleven, al mogen opleidingen hierin zelf wat 
meer het voortouw nemen naar mijn smaak.”

Rol HR
In hoeverre is HR in staat om goede kandidaten te 
 selecteren voor vacatures? Daarover zijn de meningen 
verdeeld. Bij ilionx is het lijnmanagement verant-

woordelijk voor het werven van personeel. “Wij 
vinden dat voor een ict-dienstverlener geldt dat het 
werven van personeel een primair proces is dat je 
niet kunt overlaten aan een stafafdeling.”
Terwijl Rob Buikema, directeur van Paralax Planning 
Solutions juist vindt: “De it-manager moet nauw 
optrekken met de HR-afdeling. Natuurlijk kan HR 
de ontwikkelingen op it-gebied niet volgen, dat is 
hun vak niet. Daarom is het zo belangrijk dat de 
twee afdelingen samen optrekken, want HR biedt 
wel degelijk meerwaarde als het gaat om het aan-
trekken en ontwikkelen van personeel. Bij ons leidt 
die samenwerking ertoe dat we nog geen last hebben 
van schaarste. Het enige probleem dat wij als relatief 
klein so� warebedrijf hebben, is dat het soms lastig is 

de arbeidsmarkt te bereiken. Grote so� warehuizen 
hebben budgetten om specifi eke recruiters in te 
schakelen. Dat hebben wij niet. Daarom werken wij 
samen binnen een netwerk van bedrijven waarmee 
we samen nieuw ict-talent aantrekken.”
Dat talent hee�  ook echt wat te kiezen, en dat is 
 alleen maar goed, besluit Bakker. “Wij zien dat 
 kandidaten zich bij het selecteren van een werkgever 
minder dan voorheen laten leiden door fi nanciële 
prikkels. Aspecten als mogelijkheden om zich te 
ontwikkelen en de balans tussen werk en privé zijn 
ook belangrijk. We moeten dus als it-bedrijven 
weer echt ons best doen om een goede werkgever te 
zijn. We moeten aansluiten bij wat medewerkers 
 inspireert en motiveert. Die ontwikkeling lijkt me 
alleen maar goed.” 

War for talent

Markt roept opleiders op: werk met ons samen

“Ons valt op dat bij MBO-studenten 
de basis vaak ontbreekt. Hoe zit een 

computersysteem in elkaar? 
Welke onderdelen doen wat?”

Pieter van Woerden

“De it-manager moet 
nauw optrekken met 

de HR-afdeling”

Rob Buikema

Kennis omtrent de laatste ontwikkel-
technologieën en programmeertalen doe je 

niet op in de schoolbanken”


