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Kort en klein
Een collega van mij is architect. Als 
hij bij klanten binnenkomt en hij ziet 
zo’n stalen kast vol ordners staan, 
dan kan hij het niet laten. In een paar 
seconden scant hij alle ordners en 
dan, zonder naar een etiket te hebben 
gekeken, trekt hij de ordner met het 
meeste stof erop uit de kast en zegt: 
“Dit is architectuur!” Naar eigen 
zeggen heeft  hij zeven van de tien 
keer gelijk. De andere keren is het 
bijna altijd het informatieplan. 

Architectuur en informatieplan hebben 
een bepalend ding met elkaar gemeen. 
We steken er enorm veel tijd in en 
als het af is doen we er niks meer 
mee. En die twee eigenschappen 
hebben met elkaar te maken. We 
steken er enorm veel tijd in, het 
resultaat is dus ook 
altijd heel veel 
(desnoods digitaal) 
papier. En die grootte 
is precies het probleem. 
Architectuur en 
informatieplan zitten 
vol details. Die details 
verouderen heel snel. 
Door al die details is 
het onmogelijk om het document 
actueel te houden, binnen de kortste 
keren staan er details in die niet 
meer kloppen. 

Door al die details is het ook lastig 
om te vinden wat je zoekt en om te 
begrijpen wat er staat. Je moet er veel 
tijd in steken om je vragen beantwoord 
te krijgen, en om te begrijpen wat er 
staat. En die tijd hebben we helemaal 
niet. Dat maakt grote documenten, 

zoals de meeste architectuur en zoals 
de meeste informatieplannen, erg 
ontoegankelijk. Ontoegankelijk en 
niet actueel, daar heb ik niks aan, 
vandaar al dat stof. We lezen het niet 
omdat het niet actueel is en we 
passen het niet aan, omdat het niet 
gelezen wordt.
Als ik bij klanten vraag om het laatste 
informatieplan, dan zeggen ze bijna 
allemaal, oei, dat is wel twee of drie 
jaar oud, hoor. En dan komen ze terug: 
“O, nee het is toch vier jaar oud”. 
Waarom zou je ook al je energie steken 
in een document dat nooit wordt 
gebruikt? We hebben wel wat beters 
te doen.  

Maar een informatieplan en architectuur 
zijn natuurlijk wel noodzakelijk. Ze 

vormen de concretise-
ring van de visie en de 
strategie van de 
organisatie. Als we 
willen dat ze niet in 
een kast staan te 
verstoff en, als we 
willen dat ze echt 
worden gebruikt, dan 
moeten ze veel kleiner, 

dan moeten al die details eruit.

De wiskundige Blaise Pascal schreef 
ooit: “Sorry dat ik je zo’n lange brief 
schrijf, maar ik heb geen tijd voor 
een korte.” Laten we voortaan de tijd 
nemen om een kort en goed 
informatieplan te schrijven. Een 
goed informatieplan schrijf je in een 
paar dagen. Als het langer duurt, 
weet je of niet wat je wilt, of er staan 
teveel details in.  
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wanneer klanten bijvoorbeeld schade ondervin-
den en dit getraceerd wordt naar de datalekkende 
organisatie.  De AP is al gerechtigd om bij schending 
en nalatigheid waarschuwingen en boetes te geven. 
De aankomende Europese Algemene Verordening 
Persoonsgegevens (AVG) – die in mei 2018 van 
kracht wordt – doet daar nog een fl inke schep 
bovenop. “Er moet sneller worden gemeld en er 
kunnen draconische boetes worden opgelegd”, 
waarschuwt Wolfsen van de AP. 

Informatie delen
De negatieve drijfveer van maatregelen en boetes 
moet ervoor zorgen dat de beveiliging van 
privacygevoelige gegevens verbetert. Verbruggen 
plaatst daar kritische kanttekeningen bij. In het 
FD klaagde hij al over de vage formulering dat 
melden bijdraagt aan het algemeen belang. “Je 
moet als overheid wel aantonen dat het verbetert”, 
houdt hij AP-voorzitter Wolfsen voor. 

Securitytopvrouw Jaya Baloo van KPN is het hier 
deels mee eens. Zij zou graag meer terugkoppeling 
uit de meldingen krijgen, om praktische inzichten 
te verkrijgen en concrete maatregelen te kunnen 
nemen. Baloo noemt de melding van een concullega 
die een grote DDoS-aanval over zich heen kreeg 
en daardoor twee dagen last had van downtime. 

“Door díe melding kon ik tijdig mijn verdediging 
opschroeven”, vertelt ze. “Dergelijke informatiedeling 
kan ervoor zorgen dat we allemaal veiliger worden. 
De Meldplicht is geen panacee; geen silver bullet, 
maar het helpt wel om de materie bespreekbaar te 
maken. Compliance is voor mij de aller-, allerlaatste 
norm. Ik meld omdat ik wil dat anderen dat ook 
doen.” Wolfsen vertelt in de paneldiscussie dat er 
meer terugkoppeling komt en dat er in het 
aankomende AP-jaarverslag een analyse komt van 
het eerste jaar Nederlandse Meldplicht Datalekken.
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van Pokémon GO afgelopen jaar; in één week 
tijd 50 miljoen gebruikers.

2.  ‘Unorganize’. Hoe minder management hoe 
dichter op de huid van de klant. Daarmee 
wordt een organisatie ook slagvaar diger waarbij 
een mentaliteit nodig is van meer risico’s 
nemen. Inmiddels blijken zelfsturende teams 
groeiversnellers voor de gehele organisatie.

3.  ‘Unbundle’. Ontbundelen van diensten is veelal 
het recept voor start-ups. Tot voor kort was 
bundelen, samenvoegen of fuseren voor veel 
organisaties een groeimethode.

4.  ‘Unman’. Elk bedrijf wordt een soft warebedrijf. 
Bedrijfsprocessen worden vervangen door 
 digitale processen – kunstmatige intelligentie 
– waarbij nauwelijks nog mensen aan te pas 
komen.

5.  ‘Unleash’. Laat de teugels vieren. Wees niet 
bang voor samenwerking met concurrenten via 
nieuwe digitale platformen. Met de inzet van 
IoT komen producten opnieuw tot leven en 
ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor het 
opbouwen van klantrelaties.

Experimenteren
Organisaties dijen uit zolang de kosten om zaken 
zelf te organiseren lager zijn dan de kosten om het 
werk aan de markt over te laten. Taxibedrijf Uber 
brengt de kosten naar beneden van het zoeken naar 
een taxi in een stad, van de kosten van coördinatie 
tussen chauff eur en reiziger en van het eventueel 
onderhandelen over de prijs. De coördinatiekosten 
van een taxicentrale kunnen niet op tegen de 
kosten na de ‘unorganisatie’ van de markt waarbij de 
reiziger en chauff eur het rechtstreeks zelf regelen.
Menig bedrijf vraagt zich af of het mogelijk is 
zichzelf opnieuw uit te vinden. In de kern zijn 
organisaties ontworpen om hetzelfde te blijven 
doen, steeds weer iets beter. Bovendien staan 
allerlei regels, wetgeving en culturele barrières in 
de weg. Neemt niet weg dat groeien in het huidige 
digitale tijdperk ons dwingt om op zijn minst 
‘unorganized’ te experimenteren.
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Nieuwe technologie? Nu de organisatie  nog mee…

Unorganization
De unorganization fl oreert onder nieuwe verdienmodellen. De snelheid moet 
erin en dit gaat als vanzelf. De afstand tot de klant is klein. Er is één verhaal 
dat medewerkers bindt. Kantoren zijn gericht op openheid en samenwerking. 
Silo’s bestaan niet meer en managers vormen geen belemmering voor 
 innovatie. Technologie is een platform voor organisatorische verandering.


