
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auteur Daniël Smits  

Versie 1.0 

Plaats Amersfoort 

Kenmerk  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

VISIE OP GOVERNANCE 

 



Visie op Governance 

Inleiding  

 

Sogeti Nederland B.V. 1.0 1  

7 januari 2013 Openbaar 

INHOUDSOPGAVE 

INHOUDSOPGAVE ............................................................................ 1 

1 INLEIDING .............................................................................. 2 

1.1 Voor wie is dit document bedoeld? ............................................................. 3 

2 BEST PRACTICES ALLEEN HELPEN NIET ............................................ 4 

3 BESTURING VAN DE IT FUNCTIE ..................................................... 7 

3.1 Geïntegreerde besturing .......................................................................... 7 

3.2 Gelijkwaardige disciplines ........................................................................ 8 

3.3 Essentie of kernbehoefte ....................................................................... 10 

3.4 Verbinding ......................................................................................... 11 

4 STRUCTUUR ALLEEN IS ONVOLDOENDE ........................................... 13 

4.1 Gedrag: veranderkleuren ....................................................................... 14 

5 SAMENVATTEND ...................................................................... 17 

BIJLAGE A ENKELE BRONNEN VOOR VERDIEPING ...................................... 18 

 



Visie op Governance 

Inleiding  

 

Sogeti Nederland B.V. 1.0 2  

7 januari 2013 Openbaar 

1 INLEIDING 

 
De IT sector verandert in hoog tempo. Ontwikkelingen als Sourcing, Cloud Computing, 
Social Media, Big Data en de opkomst van de Mobile Society worden razendsnel 
geadopteerd door consument en bedrijfsleven. 
 
Dit heeft grote gevolgen voor de informatievoorziening binnen bedrijven. Gebruikers 
hebben de medewerkers van de IT afdeling niet langer nodig en kunnen gemakkelijk 
elders vinden wat ze nodig hebben. Controle houden op en sturing geven aan al deze 
veranderingen wordt een steeds grotere uitdaging.  
 
Het doet denken aan de hoogtijdagen van de eilandautomatisering, met dit verschil 
dat alle aanvullingen nu worden toegevoegd aan het bestaande vaak al complexe 
IT-landschap. Kortom het wordt steeds complexer terwijl de autoriteit van de IT 
afdeling tanende is. 
 
Hoe behoud je in deze veranderende omgeving de controle en blijf je in staat 
voldoende sturing te geven? 
 
Aan de noodzaak om meer aandacht te geven aan besturing is al eerder uitgebreid 
aandacht besteed (Smits, 2008). Ook is al eerder aandacht besteed aan de eisen 
vanuit de praktijk om dit vooral eenvoudig te houden (Smits, 2006). Deze eisen 
blijven onverminderd van kracht.  
 
Over besturing is in de loop der jaren heel veel geschreven. Kijkend naar publicaties 
over de besturing van IT, ook wel IT governance genoemd, kunnen drie stromingen 
worden onderscheiden: 
- IT governance als framework ten behoeve van IT auditing; 

- IT governance als hulpmiddel voor de besluitvorming; 

- IT governance als integraal onderdeel van corporate governance. 

Leidend binnen de eerste stroming is vooral het Cobit raamwerk van het IT 
Governance Institute (ITGI).  Binnen de tweede stroming is dat vooral het werk van 
Weill en Ross (Weill, 2004). Bij de derde stroming is eerder sprake van meerdere 
leidende visies waarbij vaak ook nog het onderscheid wordt gemaakt tussen het 
voldoen aan de wet en regelgeving (conformance) en er voor zorgen dat een 
organisatie presteert (performance). 
 
Opvallend is echter de grote aandacht voor structuren zoals organisatievormen en 
processen. Besluitvormingsmechanismen worden nog wel genoemd in (vooral) de 
publicaties over besluitvorming maar de aandacht voor menselijk gedrag is beperkt. 
Een positieve ontwikkeling is dat de enige tijd geleden gelanceerde ISO norm voor IT 
governance, de ISO 38500 gedrag (“Human Behavior”) noemt als een van de zes 
principes van de norm. 
 
Veel van deze publicaties dateren van het begin van het millenium of zelfs hiervoor. 
Op de eerder genoemde ontwikkelingen wordt zelden ingegaan. In dit point-of-view 
bespreken we enkele aanvullende eisen om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden.  
 
Dit point-of-view is een verdere uitwerking voor IT governance van de Sogeti visie op 
veranderen: ‘Van Samenhang naar Verbinding’. In ‘Van Samenhang naar Verbinding’ 
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wordt aangegeven dat voor efficiënt en effectief veranderen focus nodig is op drie 
aspecten: totaal, essentie en verbinding. De door de nieuwe ontwikkelingen 
gegenereerde aanvullende eisen aan besturing zijn aan deze drie aspecten 
gerelateerd:   
1. Een geïntegreerde besturing (totaal); 
2. Gelijkwaardige disciplines (totaal); 
3. Terug naar de essentie (essentie). 
4. Het verbinden van medewerkers van verschillende disciplines (verbinding); 

In de volgende hoofdstukken wordt op elk van deze eisen nader ingegaan. Door te 
voldoen aan deze eisen wordt het fundament gelegd voor een effectieve besturing.  
 
De oplossing mag echter zeker niet alleen in structuren en processen worden gezocht. 
Tot de relevante disciplines wordt zeker ook verandermanagement gerekend. In dit 
point-of-view wordt daarom tevens aandacht besteed aan de wijze waarop moet 
worden omgegaan met menselijk gedrag. 
 
Alvorens in te gaan op de vier eisen wordt in het volgende hoofdstuk “Best practices 
alleen helpen niet” eerst stil gestaan bij de huidige situatie binnen menige organisatie. 
 

1.1 Voor wie is dit document bedoeld?  

Dit document is bedoeld voor medewerkers en managers binnen en buiten de IT die 
geïnteresseerd zijn in de controle en besturing van de informatievoorziening van hun 
organisatie.  
Om het document toegankelijk te houden is jargon zoveel mogelijk vermeden. 
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2 BEST PRACTICES ALLEEN HELPEN NIET  

Een best practice is een werkwijze of methode waarvan eerder is gebleken dat deze 
effectiever is dan een andere methode of werkwijze. Het principe hierbij is dat 
organisaties leren van elkaar. De best presterende oplossingen worden overgenomen 
in een standaard, een raamwerk of een naslagwerk. Dit wordt een best practice zodra 
er binnen een sector of groep van organisaties voldoende draagvlak is dat het een 
betere oplossing is.  
Organisaties die zich willen ontwikkelen kunnen uit deze oplossingen putten en hoeven 
niet alles meer vanuit het niets te ontwikkelen. Een voordeel is ook dat het gebruik 
van  best practices  vaak efficiënter is en resulteert in versnelling. 
 
Een aantal ontwikkelingen heeft er echter voor gezorgd dat de toegevoegde waarde 
van best practices eerder af- dan toeneemt: 
1. In de loop der jaren zijn de meeste best practices alleen maar veelomvattender 

geworden. De implementatie is er zeker niet eenvoudiger mee geworden. Zo is het 

eerder regel dan uitzondering dat een best practice meerdere boekwerken omvat. 

2. Best practices resulteren vaak in nieuwe rollen, functies en disciplines. Hiervoor 
ontstaan na verloop van tijd ook weer best practices waardoor het aantal best 

practices voortdurend stijgt. 

3. Best practices worden in de regel vanuit één specifieke discipline ontwikkeld, voor 
integratie met andere disciplines is niet of nauwelijks aandacht. 

Kortom in de praktijk worden veel best practices – inmiddels onterecht - gezien als de 
waarheid waarna organisaties ze min of meer gedachteloos adopteren en toepassen. 
 
Dit is ineffectief en door de werkelijkheid achterhaald! 
 
In de loop der jaren zijn de best practices voor de meeste disciplines zodanig 
uitgebreid geworden dat van versnelling nauwelijks meer sprake is. Ze richten zich op 
een beperkt werkveld. Hierdoor is integratie met best practices van andere disciplines 
vereist waarna blijkt dat ze regelmatig ook nog eens met elkaar in tegenspraak zijn. 

 
Figuur 1 Overkill aan best practices 

Best practices beschouwen zichzelf als het middelpunt van de wereld en proberen de 
omgeving in te richten naar eigen inzicht teneinde de voor hen belangrijke resultaten 
te bewerkstelligen.  
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Als bijvoorbeeld bepaald moet worden hoe de besturing moet worden ingericht blijkt 
dat elke discipline zo zijn eigen ideeën heeft over de beste manier om dit te 
organiseren. Het gebrek aan integratie resulteert in de noodzaak dat elke organisatie 
zelf moet uitdokteren hoe de disciplines vorm te geven en onderling te integreren. 
Bijvoorbeeld op het niveau van de werkprocessen of op het niveau van besturing. 
 
Organisaties beginnen niet met alles tegelijk, maar groeien in de loop der jaren door 
de accenten te leggen op die onderdelen die actueel of urgent zijn en dat zie je terug 
in de inrichting. Sommige disciplines zijn sterker ontwikkeld, andere zwakker. Dit 
resulteert in organisaties waarbij bijvoorbeeld architectuur, informatiemanagement of 
juist portfoliomanagement sterker zijn ontwikkeld dan de rest van de disciplines.  
Na verloop van tijd als de organisatie weer eens moet reageren op een veranderende 
omgeving raakt het geheel uit balans. We zien een of meer binnen de organisatie 
overheersende disciplines.  
 
Hierbij is het de vraag of het geheel op termijn nog effectief en krachtig genoeg is om 
het juiste niveau van controle en besturing mogelijk te maken. Om die reden is het 
noodzakelijk om de mix van disciplines die nodig is te bepalen in het licht van de 
doelstellingen van de organisatie. 
 

 
Figuur 2 Gelijkwaardige schakels 

Ook hier geldt dat de keten zo sterk is als zijn zwakste schakel. Andersom 
geredeneerd geldt dat een hele sterke schakel een verlammende werking heeft op de 
rest.  
 
Voor de inrichting van de besturing van de IT functie is het essentieel dat alle vereiste 
disciplines aanwezig zijn en in de juiste verhoudingen. Disciplines moeten onderling 
goed aansluiten, in balans zijn en integraal afgestemd op de processen die nodig zijn 
om de ambities van de organisatie te realiseren. 
Voor een goed functionerende besturing van de IT organisatie kan met een beperkte 
set van disciplines worden volstaan, waarover laten meer. 
 
Gedurende de afgelopen decennia zijn de disciplines steeds verder ontwikkeld. Waar 
het vroeger gangbaar was dat een organisatie haar eigen werkwijze en methodiek 
ontwikkelde (bijvoorbeeld voor systeemontwikkeling of projectmanagement) wordt er 
tegenwoordig meestal gekozen voor enkele nationale of internationale standaarden. 
Zo zijn Prince 2© en MSP© bijvoorbeeld gebaseerd op de best practices van het Britse 
Cabinet Office (vroeger Office of Government Commerce genoemd). 
 
Deze raamwerken of best practices zijn in de loop der jaren steeds omvangrijker 
geworden.   
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Een praktijkvoorbeeld: 
 
Een organisatie kampt met het probleem dat men ontevreden is over de uitvoering 
van haar projecten. Men besluit te kiezen voor PRINCE2 als projectmanagement 
methodiek en alle projectleiders hiervoor op te leiden. Nadat de projectleiders zijn 
opgeleid en de methode enige tijd in gebruik is wordt een externe organisatie 
gevraagd een assessment uit te voeren naar de implementatie van 
projectmanagement.  Tijdens dit assessment blijkt dat de werkwijze niet zo heel veel 
veranderd is sinds de invoering en dat intern soms schertsend wordt gesproken over 
PINO (Prince In Name Only).  
 
Als na veel werk de methode is geïmplementeerd en de projectleiders zijn 
geïnstrueerd over de gewenste veranderingen blijkt dat er weinig aan het gedrag 
verandert. En als dat al gebeurt, blijkt slechts een klein gedeelte van de gewenste 
verandering bereikt te zijn. Meestal ook alleen het deel dat wordt afgedwongen.  
 
Dit komt niet doordat een methode zoals PRINCE2 niet deugt.  
Het komt meestal ook niet doordat de organisatie niet in staat is een methode 
fatsoenlijk te implementeren.  
Het komt vooral omdat er te veel verwacht wordt van een methode. 
 
Het volstaat hoe dan ook niet om slechts één discipline aan te pakken. Zo is er vaak te 
veel aandacht voor structuren en te weinig voor menselijke factoren. Dit is ook niet op 
te lossen door gebruik te maken van de voor de meeste methodes beschikbaar 
komende uitbreidingen en “verbeteringen”. 
 
Kortom het is gewoon onvoldoende oplossing voor het probleem.  
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3 BESTURING VAN DE IT FUNCTIE  

Een goed functionerende informatievoorziening vereist de effectieve en innovatieve 
inzet van IT. Dit draagt direct bij aan het succes van de organisatie als geheel. 
Vertrekpunt hierbij is het strategische beleid waarbij IT de oplossingen moet leveren 
die de realisatie van de business doelen vereist. Informatisering zorgt er voor dat een 
organisatie over de juiste IT beschikt om de ambities van de organisatie waar te 
maken. Dit gaat niet vanzelf.  

 

 
 

Figuur 3 Eisen aan de besturing van de IT functie 

Het vereist een adequate besturing gericht op de ondersteuning van het continue 
veranderingsproces en daarnaast de zorg dat alles vlekkeloos blijft werken. De 
aanvullende eisen worden hier samengevat in vier aandachtgebieden: geïntegreerde 
besturing, gelijkwaardige disciplines, essentie en verbinden.  
 
Elk van deze vier aandachtsgebieden wordt in een volgende paragraaf toegelicht. 
 

3.1 Geïntegreerde besturing 

In de IT functie moet een scala aan disciplines op een effectieve en efficiënte wijze 
samenwerken, zodat kwalitatief hoogwaardige diensten aan de vraagzijde worden 
geleverd. 
 
Voorbeelden van belangrijke disciplines die een rol spelen in de besturing zijn: 
architectuur, business analyse, innovatie, governance, portfoliomanagement,  
servicemanagement, informatiebeveiliging, risico management, human resource 
management en last but not least verandermanagement. 
Disciplines dus die gaan over structuren zoals de organisatie en processen maar ook 
disciplines die rekening houden met menselijk gedrag.  
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Een architect, portfoliomanager of service manager heeft, ieder vanuit zijn eigen 
discipline, vaak een eigen visie op de wijze waarop een organisatie bestuurd en 
ingericht moet worden. Deze visies sluiten vaak niet goed op elkaar aan. Dit is wel 
vereist voor een effectieve en efficiënte besturing. Net als een auto of een vliegtuig 
vereist een organisatie een geïntegreerde besturing. We moeten – als het ware - de 
cockpit voor de besturing van de organisatie realiseren. 
 
Integratie is de belangrijkste uitdaging voor de inrichting van de besturing van de IT 
organisatie. Samenwerking met collega’s is dus belangrijk en voor een succesvolle 
samenwerking is het essentieel dat je elkaar goed begrijpt.  
 
Ook vereist het een goede aansluiting van de disciplines op elkaar. Bestaande 
frameworks en best practices helpen hier slechts in beperkte mate bij. Elke discipline 
beschouwt het probleem vanuit het eigen perspectief.  
Voorlopig komt het erop neer dat de betrokken medewerkers hierdoor genoodzaakt 
zijn om zelf de disciplines te integreren. Het nadeel hiervan is dat op deze manier elke 
organisatie zelf het wiel moet uitvinden. Dit paper is bedoelt om hierbij enige hulp aan 
te bieden. 
 
Samenvattend: 
 
Een goed functionerende besturing van de IT functie vereist een effectieve en 
efficiënte integratie van disciplines. 
 

3.2 Gelijkwaardige disciplines 

Voor een goed functionerende besturing van de IT organisatie is het belangrijk dat de 
vereiste disciplines allemaal ongeveer even sterk ontwikkeld zijn.  
 
Ook hier geldt dat de keten zo sterk is als zijn zwakste schakel. Andersom geldt dat 
een hele sterke schakel juist een verlammende werking heeft op de rest.  
 
De verschillende methodieken of raamwerken geven nauwelijks uitsluitsel over wie 
wat precies moet doen en hoe de medewerkers moeten samenwerken: 
- Wie vertaalt de business strategie in een IT strategie? 

- Wie bepaalt de business requirements?  

- Wie praat er met de gebruikers aan de business-zijde?  

- Wie schrijft het informatieplan? 

- Etc. 

In de praktijk komt het er vaak op neer dat dan maar zoveel mogelijk mensen met 
allerlei rollen en achtergronden werken aan de genoemde vraagstukken zonder dat 
precies duidelijk is wat de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de 
verschillende rollen zijn. Dit resulteert al snel in dubbel werk of overlap. In de figuur is 
deze overlap rood gearceerd. Als dit niet vanuit de besturingsbehoefte op een lijn 
wordt gebracht, is de kans groot dat sommige disciplines te veel ruimte pakken, 
terwijl andere disciplines hun specifieke verantwoordelijkheid onvoldoende invullen.  
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Figuur 4 Disciplines overlappen 

Daar waar overlap aanwezig is moet bepaald worden of er overlap gewenst is. Overlap 
wordt vaak veroorzaakt door onvoldoende duidelijkheid en afspraken over de 
afbakening van disciplines en rollen. In veel gevallen is er weinig noodzaak tot overlap 
en moet bepaald worden welke discipline het best geschikt is de activiteiten uit te 
voeren en hoe gezorgd kan worden voor een goede aansluiting op de overige 
disciplines. Onnodige overlap tussen disciplines is een belangrijke vorm van 
verspilling.  
  
De best practices van de betreffende discipline bieden hier soms uitkomst. Vaker nog 
past geen van alle echt goed en zit er weinig anders op dan de verschillende 
oplossingen te beoordelen, de best passende te kiezen en deze verder bij te slijpen. 
Dit kan ook leiden tot een noodzakelijke  heroverweging van het bestaande 
functiehuis, en de inrichting van nieuw te benoemen rollen en functies die beter 
aansluiten bij de behoeften van de organisatie. 
 
In het plaatje wordt verspilling gevisualiseerd door gebrekkige afbakening en overlap. 
In de praktijk kent verspilling veel meer vormen. 
  
Enkele voorbeelden hiervan zijn: 
 
- Dingen dubbel doen. Doordat er geen of onvoldoende afspraken zijn gemaakt over 

wie wat doet. 

 

- Het beantwoorden van vragen die de IT organisatie krijgt maar voorkomen hadden 

kunnen worden. Bijvoorbeeld door het simpelweg de eerste keer direct goed te 

doen. 

 

- Door activiteiten uit te voeren die eigenlijk niet nodig zijn. Enkele voorbeelden 

hiervan zijn: een rapportage die niet of nauwelijks wordt gebruikt, formulieren die 

worden ingevuld terwijl niemand ze nodig heeft of andere activiteiten die gebeuren 

omdat bij het ontwerp van processen is gedacht van binnen (IT) naar buiten (de 

gebruiker) in plaats van, van buiten naar binnen. Een regelmatig voorkomend 

voorbeeld is de levering van een technische rapportage aan een business manager 

die hier niets mee kan. 

B C

A

B C

A

waste

Onnodige
overlap =

waste

Business architect

Business analist

Functioneel beheerder

Service manager 

Demand manager

Informatie manager  
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- Te veel overhead voor management en control. Bijeenkomsten of bestuursorganen 

die nauwelijks toegevoegde waarde leveren en soms geen enkele bevoegdheid 

hebben. Een goede controle vraag voor het nut van een bijeenkomst of 

bestuursorgaan is “Wat wordt hier besloten?”.  Soms is er zelfs sprake van 

management rollen of functies  waarvan niet duidelijk is wat ze toevoegen. Als niet 

duidelijk is wat de toegevoegde waarde is, is er waarschijnlijk sprake van 

verspilling. 

 

- Er wordt meer geleverd dan eigenlijk nodig is. Bijvoorbeeld omdat er veel te ruime 

afspraken zijn gemaakt ten aanzien van de beschikbaarheid, capaciteit, 

functionaliteit of prestatie dan de gebruiker nodig heeft. 

 

- Tijd en energie die worden besteed aan de verkeerde dingen. IT medewerkers 

hebben de neiging vanuit technologisch perspectief te beoordelen of een activiteit 

nodig is. Zolang dit nodig is om de continuïteit van de informatievoorziening te 

garanderen, is dit gewenst. Dit mag alleen niet doorschieten.  

Het uiteindelijke doel – de ondersteuning van de business – mag niet uit het oog 

verloren worden. 

 

3.3 Essentie of kernbehoefte 

 
In organisaties worden vaak te veel rollen en functies onderscheiden. Het wordt dan al 
snel onduidelijk wie waarover gaat en wie wat moet doen.  
 
Het inrichten van een organisatie waarbij al deze functies helder omschreven taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden krijgen zodat de betrokken medewerkers op 
een goede manier kunnen samenwerken lijkt op het oplossen van een Gordiaanse 
knoop. Die is onoplosbaar. 
 
 

 
Figuur 5 Steeds mee rollen en functies 

Om de knoop op te lossen moet er flink worden gesnoeid in de verzameling van 
mogelijke rollen en functies. Bepaald moet worden welke rollen en functies echt nodig 
zijn en hoe de besturing er uit moet komen te zien. 
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Het is een kunst om de organisatie eenvoudig te houden en er ook voor te zorgen dat 
hij goed functioneert. De oplossing hiervoor is je te concentreren op de essentie 
waarbij niet elke activiteit wordt belegd in een nieuwe rol of functie maar 
medewerkers van voldoende bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden 
voorzien (empowerment). 
 
Architectuur is hierbij een belangrijk hulpmiddel. Het geeft inzicht in de samenhang 
over domeinen heen en is een uitstekend hulpmiddel om disciplines op een effectieve 
manier te verbinden. 
Belangrijk is dat duidelijk is wie wat doet, welke rollen en functies vereist zijn en hoe 
dit aansluit op de gewenste besturing.  
 
In het ontwerp van de besturing van de IT organisatie moet dubbel werk en overlap 
waar dat niet gewenst is worden voorkomen. Bij de inrichting kan met een schuin oog 
gekeken worden naar de best practices maar deze moeten vooral niet rücksichtslos 
toegepast worden. Het probleem is dat ze meestal vanuit één discipline zijn ontwikkeld 
en ook zeker niet naadloos op elkaar aansluiten. 
 
Een betere basis is de essentie of kernbehoefte. Hierbij wordt gestart met een kleine 
basis set waarin het aantal verschillende functies en rollen is teruggebracht tot de 
kern. Wat hebben we echt nodig? Of met andere woorden wat is de kernbehoefte voor 
de besturing van de organisatie?  
 
Deze levert het fundament voor de inrichting van de besturing van de IT organisatie. 
Gebruik makend van deze bouwstenen wordt de organisatie stapsgewijs 
geoptimaliseerd. Het resultaat kan tevens gebruikt worden door personeelszaken om 
het functiehuis op te schonen. Hiermee wordt ook voorkomen dat aan medewerkers 
onrealistische eisen ten aanzien van kennis en vaardigheden worden gesteld. 
 
Gelijktijdig met het terugbrengen van het aantal rollen moeten deze niet alleen 
worden voorzien van de juiste taken en verantwoordelijkheden maar vooral ook van 
de vereiste bevoegdheden. Dit vereist dat medewerkers worden gestimuleerd om zelf 
verantwoordelijkheid te nemen en hiervoor ook de ruimte krijgen. 
 
Door medewerkers meer autonomie of “macht” te geven wordt de totale potentie van 
een organisatie beter benut. 
 
 

3.4 Verbinding 

Verbinding gaat over gedrag. Gedrag is een breed werkveld. In deze context gaat het 
vooral om de vraag wat je eraan kunt of moet doen om gewenst gedrag te stimuleren 
en ongewenst gedrag te ontmoedigen. 
 
Met het terugbrengen van het aantal rollen en functies wordt het ook belangrijker dat 
ze goed worden ingevuld.  
In een organisatie met grote overlap tussen de verschillende functies ligt het meer 
voor de hand taken op te pakken die blijven liggen. Ook bij veel overlap bestaat 
echter het risico dat omissies niet worden gezien of dat elk van de betrokken 
medewerkers ervan uitgaat dat iemand anders die wel oppakt.  
 
Vaak is er geen sprake van daadwerkelijke onwil. Door de wirwar aan functies en 
relaties is het gewoon onduidelijk wat er precies van iemand verwacht wordt. 
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Duidelijkheid helpt hierbij. Om het te laten werken moet het echter wel gecombineerd 
worden met de vereiste bevoegdheden. 
Dit lijkt een open deur maar in de praktijk wordt vooral dit laatste vaak achterwege 
gelaten. 
In de praktijk worden medewerkers in organisaties eerder te weinig dan te veel 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden gegeven. Waar dit vereist is voor het 
beheersen van bedrijfsrisico’s is dit goed te verdedigen. In de restende gevallen niet. 
In dit soort gevallen is er vaak vooral sprake van onvoldoende loslaten door het 
verantwoordelijke management.  
 
Empowerment is de manier om hier invulling aan te geven. Empowerment wordt hier 
bedoeld in de zin van medewerkers meer autonomie of “macht” te geven. Bijvoorbeeld 
door bevoegdheden te delegeren of ze te betrekken bij de besluitvorming. Door 
medewerkers meer autonomie of “macht” te geven wordt de totale potentie van een 
organisatie beter benut. 
 

 
Figuur 6 Het paard achter de wagen spannen 

Het lijnmanagement wil graag controle houden op (te) veel zaken waardoor managers 
beslissen die niet over de juiste kennis beschikken om de risico´s op waarde te 
schatten. Als dit een paar keer fout is gegaan wordt besloten dat men alleen nog 
beslissingen neemt op basis van een uitgebreid adviesrapport dat elders in de 
organisatie is uitgewerkt. Dit is het paard achter de wagen spannen! 
 
Veel beter is het om dit soort beslissingen op het juiste niveau in de organisatie te 
laten nemen. Het kost veel tijd om adviesrapporten op te stellen en deze tijd kan veel 
beter worden besteed om op het juiste niveau in de organisatie te bepalen wat de 
beste oplossing voor een kans, bedreiging of issue is. Dit vereist dan wel dat de 
betrokken medewerkers hier ook de vereiste bevoegdheden voor hebben. 
 
 

SquareWheels©
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4 STRUCTUUR ALLEEN IS ONVOLDOENDE 

Eerder is bij het tonen van de overlap tussen disciplines een schets getoond van drie 
bollen. In de praktijk zijn voor de inrichting van de besturing van de IT organisatie 
meer disciplines van belang. Bij het bepalen van de inrichting is het de kunst dit 
aantal zo beperkt mogelijk te houden, maar het moet wel werken!  
 
De essentie of kernbehoefte verschilt per organisatie al zijn er ook wel 
overeenkomsten tussen organisaties die in dezelfde sector opereren en een 
vergelijkbare omvang hebben.  
 
Bij de inrichting van de besturing moet in ieder geval aandacht worden besteed aan 
twee pijlers: 

1. Structuren 

2. Gedrag 

Het maken van een keuze uit mogelijke disciplines is voor sommigen wellicht even 
wennen. Vooral het management heeft vaak de neiging voor elk probleem of 
aandachtsgebied een nieuwe rol of functie te creëren. Als het de besturing betreft 
werkt dit contraproductief zoals uit het vorige hoofdstuk duidelijk moet zijn. Elke 
nieuwe functionaris of rol moet een duidelijke plaats in het besturingsmodel krijgen 
terwijl dit juist zo eenvoudig mogelijk moet blijven. Als hier niet de rem op wordt 
gezet ontstaan er binnen korte tijd weer nieuwe rollen en functies en zijn we weer 
verder van huis. Kortom hier moeten we vanaf.  
 
We moeten terug naar de essentie. Welke kernbehoeftes zijn er en hoe gaan we die 
invullen. Alleen zodra een kans, issue of probleem niet binnen de huidige verzameling 
van rollen en functies (= het besturingsmodel) kan worden opgelost mag het worden 
aangepast. Hierbij werkt het goed om te starten met een eenvoudig vertrekpunt.  
 
De tabel geeft een voorbeeld van zo’n vertrekpunt: 
 

De kern Discipline Omschrijving  

Macht Besluitvorming 
De besturing: verdeling van 
bevoegdheden en de besluitvorming. D

o
e
le
n
 e
n
 E
is
e
n
 

Vernieuwing 
Architectuur en 
Business analyse 

De architectuur van de organisatie. 
(nu en in de toekomst) 

Plannen 
Planvorming voor de 
complete levenscyclus 

Het portfolio van de organisatie. 
(analyse, verandering en beheer) 

Mens 

Stimuleren gewenst en 
ontmoedigen ongewenst 
gedrag 

Het zijn de medewerkers van de 
organisatie die het moeten doen. 

Tabel 1 Vertaling kernbehoeftes in disciplines 

Bij het ontwerp van de besturing van de IT functie is het belangrijk de disciplines in te 
zetten daar waar ze sterk in zijn. Governance voor besluitvorming. Architectuur voor 
vernieuwing en innovatie. Portfoliomanagement ten behoeve van de planvorming van 
de complete levenscyclus. Verandermanagement om ervoor te zorgen dat de 
gewenste veranderingen in de organisatie en het gedrag van medewerkers ook 
daadwerkelijk plaatsvinden. Op verandermanagement wordt later dieper ingegaan. 
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De best practices van de verschillende disciplines bieden volop keuze echter: 
 
Het ontwerp van de besturing van de IT organisatie wordt gemaakt op basis van wat 
nodig en gewenst is. Niet op basis van wat de disciplines allemaal aanbieden!  
 
Hiermee wordt voorkomen dat de organisatie onnodig omvangrijk en complex wordt. 
De focus ligt op wat voor de organisatie vereist is.  
 
Doordat de best practices van de meeste disciplines in de loop der jaren enorm zijn 
gegroeid scheelt dit direct al heel veel overlap.  
 
Reductie van het aantal verschillende functies en rollen heeft belangrijke voordelen: 
- eenvoudige processen; 
- vereenvoudiging van de afstemming over het werk; 
- minder kans op fouten bij overdrachten en; 
- minder overdrachten resulteert in een kortere time to market. 
 

Bij de inrichting worden taken, rollen en functies uitgewerkt. Op het operationele vlak 
ligt de nadruk op de concrete taken. Op de bestuurlijke niveaus ligt de nadruk meer 
op taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 
Eerder is uitgelegd in de paragraaf over ketens dat het van belang is dat het niveau 
van de inrichting van de verschillende disciplines in de organisatie gelijkwaardig is. 
Niet te zwak en niet te sterk dus. 
 
 

4.1 Gedrag: veranderkleuren 

Bij het uitwerken van de inrichting komt meer kijken dan alleen structuren of 
processen. Het zijn de mensen – de medewerkers van de organisatie - die het moeten 
doen. Al bij het uitwerken van de inrichting moet rekening worden gehouden met 
gewenst en ongewenst gedrag. In de praktijk moet er altijd iets veranderen. De 
discipline die zicht hiermee bezig houdt heet verandermanagement. 
 
Over verandermanagement is de afgelopen jaren heel veel geschreven. Heel bekend is 
bijvoorbeeld het werk van John Kotter waarin oorspronkelijk zeven en inmiddels acht 
stappen worden beschreven om verandering te realiseren (Kotter, 2012). Een 
belangrijke les die ook hier niet mag worden vergeten is dat verandering alleen wordt 
bereikt als er een duidelijke noodzaak is en wordt gevoeld door de betrokkenen. 
 
Een geheel andere insteek maar daarmee zeker niet minder praktisch en relevant zijn 
de veranderkleuren van Léon de Caluwé (Caluwé, 2006). De Caluwé stelt dat 
veranderen een containerbegrip is dat op verschillende manieren gezien kan worden. 
Zo maakt het heel wat uit of de verandering een persoon of een gebouw betreft. Ook 
als de verandering een persoon betreft kunnen er verschillende varianten worden 
onderkend. Zo kan een persoon uit zichzelf veranderen maar ook door invloeden 
vanuit zijn omgeving.  
 
Kort samengevat maakt de Caluwé onderscheid tussen vijf basiskleuren: 
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Kleur Betekenis 

Geel De kleur van de zon een metafoor voor verandering dat wordt bereikt via macht, 
de politiek of door middel van structuren. 

Blauw De blauwdruk waarbij de verandering wordt bereikt door het maken van plannen 
en door zorgvuldig te organiseren. 

Rood Met metafoor bloed om de menselijke factoren te benadrukken die moeten 
worden beïnvloed of waar veranderingen worden bereikt door verleiding. 

Groen Hier gaat het om groei met als metafoor de natuur. Veranderingen door van 
elkaar te leren, zich te ontwikkelen en het stimuleren van ideeën die resulteren in 
verbetering. 

Wit Net als wit licht dat is samengesteld uit de primaire kleuren is de veranderkleur 
wit de samenvoeging van alle andere kleuren. Verandering vindt ook plaats 
zonder dat hier doelbewust op wordt aangestuurd. Verandering als evolutie, 
waarbij de verandering zich zelf organiseert zonder expliciete sturing waarbij de 
uitkomst ongewis is. 

 
 
Ze zijn natuurlijk allemaal belangrijk en komen in elke organisatie voor. Het is vooral 
verschillend welke dominant zijn. Interessant aan de kleuren is dat ze ook heel 
geschikt zijn om iets te zeggen over de bestuurbaarheid: 
 
 
Kleur Bestuurbaarheid Toelichting 

Geel Midden Besturing vindt plaats door bijvoorbeeld het bijstellen van 
doelen of het wijzigen van de inzet van beschikbare middelen 

Blauw Groot Er is sprake van een hoge mate aan bestuurbaarheid. Doordat 
de nadruk ligt op plannen en organiseren zijn er ruimschoots 
mogelijkheden voor besturing. Bijvoorbeeld door wijziging van 
de beheers aspecten (tijd, geld, resources) of het beoogde 
resultaat. 

Rood Midden Besturing door de keuze van HRM instrumenten zoals belonen 
of straffen maar ook door combinaties van medewerkers te 
bepalen of medewerkers te vervangen door medewerkers met 
andere kwaliteiten. 

Groen Midden Besturen door groei te stimuleren. Besturing is mogelijk door 
bijvoorbeeld een andere leermethode te kiezen, of 
medewerkers te vervangen. 

Wit Laag Anders dan bij de andere kleuren is de bestuurbaarheid hier 
laag omdat directe inmenging wordt vermeden. Indirect kan 
invloed worden uitgeoefend door de beschikbare faciliteiten te 
veranderen zoals bv. gangbaar is bij de introductie van het 
nieuwe werken. 

 
Hieruit blijkt dat alle kleuren met uitzondering van de kleur wit redelijk tot goed te 
besturen zijn.  
 
Bij de uitwerking van de inrichting moet dus behalve over structuren nagedacht 
worden over de beste manier om de vereiste gedragsverandering te bereiken. 
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Figuur 7 De mix van governance kleuren 

 
Bij de inrichting moet er voor gezorgd worden dat elk van de verschillende kleuren 
voldoende vertegenwoordigd zijn in het besturingsmodel van de organisatie waarbij 
rekening wordt gehouden met de cultuur van de organisatie.  
 
In de regel vereist elk van de vier invalshoeken aandacht. Waar de nadruk ligt 
verschilt sterk tussen organisaties. In een organisatie met een sterke hiërarchie ligt de 
nadruk bijvoorbeeld meer op de politiek en machtsverhoudingen (geel) terwijl in een 
organisatie die sterk leunt op consensus juist de menselijke factor (rood) meer 
aandacht verreist. 
 
Bij de inrichting van de besturing moet dus tevens de juiste balans van governance 
kleuren worden bepaald. 

Mens

Vernieuwing Plan

Macht

Geïntegreerde

besturing
Architectuur

Innovatie Service Management

Analyse, Project, Portfolio

Risico management

Besluitvorming

Human Resource Management

Verandermanagement
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5 SAMENVATTEND 

Ontwikkelingen zoals Sourcing, Cloud Computing, Social Media, Big Data en de Mobile 
Society vereisen meer focus op besturing. Ondanks de toenemende complexiteit van 
IT moet de besturing eenvoudig blijven. Dit is niet nieuw.  
 
Nieuwer is een aantal aanvullende eisen voor het behouden van de controle en de 
besturing van de informatievoorziening.  
 
Deze aanvullende eisen worden samengevat in vier aandachtgebieden: 

1. Een geïntegreerde besturing; 
2. Gelijkwaardige disciplines; 
3. Terug naar de essentie. 
4. Het verbinden van medewerkers in verschillende disciplines; 

De gangbare praktijk van implementatie van best practices biedt niet langer een 
oplossing. Deze zijn in de loop der jaren veel te omvangrijk geworden en er is 
onvoldoende aandacht besteed aan de menselijke factor bij implementatie.. Totdat er 
nieuwe meer integrale best practices beschikbaar komen, moet men zelf aan de slag. 
 
Bij de uitwerking tot een effectieve inrichting van de besturing moet naast aandacht 
voor structuren tevens (ruim) aandacht worden gegeven aan gewenst en ongewenst 
gedrag.  
Bij de inrichting van de besturing moet hiertoe tevens de juiste balans van governance 
kleuren worden bepaald. 
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