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VAN  

SAMENHANG 
NAAR VERBINDING 
Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van 
alle technologische ontwikkelingen. Degene die het 
hoofd koel houdt is de winnaar. Maar hoe doe je dat? 
Dit document geeft de Sogeti visie weer op het 
succesvol tot stand brengen van veranderingen. 

 

Buzz 

Het onderscheid tussen business en IT bestaat niet. IT is integraal onderdeel 
van de business strategie. IT is niet alleen technologie waarmee informatie 
wordt bewerkt en verwerkt, maar technologie waarmee bedrijfsprocessen 
aanmerkelijk kunnen worden versneld of waarmee nieuwe diensten kunnen 
worden geleverd. De onderscheidende rol van IT verschuift van efficiëntie 
naar effectiviteit,  IT wordt afgerekend op de bijdrage aan het business 
succes. Business Technologie noemt onderzoeksbureau Forrester dit.  

De uitdaging is om ontwikkelingen als big data, mobile, social media en cloud 
op de juiste wijze in te zetten. Veranderingen worden alleen maar talrijker en 
ingrijpender. En dat alles tegen lagere kosten, met een hogere kwaliteit en 
een kortere time to market. Niet alles kan en zeker niet tegelijkertijd. De 
kunst is om in deze buzzing wereld het hoofd koel te houden.  
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Dus 

Veranderen moet anders. Meer dan 50% van de 
trajecten voldoen niet aan tijd, geld of 
kwaliteit. Veranderen wordt complex als het 
veel wijzigingen betreft die op elkaar ingrijpen, 
op verschillende facetten van de organisatie 
betrekking hebben en tegelijk worden 
uitgevoerd. De huidige dynamiek is te groot 
geworden om één specifieke gewenste 
verandering gewoon maar door te voeren. Niet 
alleen moet voor een verandering bepaald 
worden wat de impact is en hoe keuzes 
doorwerken op diensten, processen, mensen en 
middelen. Ook de impact van het totaal aan 
veranderingen dient bepaald te worden. 
Daarnaast moet er rekening gehouden worden 
met deels nog onbekende toekomstige 
veranderingen. Feit is dat de constante stroom 
aan veranderingen deel uitmaakt van de 
operatie. Het onderscheid tussen veranderen en 
operatie verdwijnt. 

Eenvoudig beheersbaar veranderen kan. Dit lukt 
door focus op essentie, totaal en verbinding. 
Essentie is voortdurend werken vanuit wat we 
als organisatie willen zijn en bereiken. Dat lukt 
door de benodigde capaciteit als totaal in te 
zetten. Het gaat niet om de afzonderlijke 
disciplines met hun eigen resultaten. Daarbij is 
de mens en haar gedrag de sleutel tot succes. 
Verbinding is nodig omdat we het zonder elkaar 
niet redden. 

  

Eenvoudig beheersbaar veranderen kan.  

Dit lukt door focus op essentie, totaal en verbinding. 
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Essentie 

Een minimale set aan modellen en principes kan 
de essentie van de organisatie weergeven. Deze 
zijn volledig begrijpelijk voor de hele 
organisatie. Ze geven de organisatie richting op 
hoofdlijnen en laten de verdere invulling over 
aan degenen die er verstand van hebben. En ze 
vormen de basis voor inhoudelijke discussies en 
besluitvorming. 

Iedereen weet zo wie we zijn, waar we naar toe 
willen en welke spelregels we daarbij hanteren. 
Bij veranderingen zorgt de focus op essentie 
ervoor dat we ons niet verliezen in de vele 
details. Het biedt managers het instrument om 
de projecten te definiëren die er toe doen, de 
juiste prioriteiten te stellen en te sturen op 
waar het om gaat. Zo maken we complexiteit 
hanteerbaar. 

Totaal 

Om de toenemende dynamiek behapbaar te 
maken zijn verschillende disciplines ontstaan. 
Architectuur om over alle veranderingen heen 
te kijken, portfoliomanagement om prioriteiten 
te kunnen stellen, business analyse om 
individuele veranderingen naar alle aspecten 
door te vertalen en testen om zeker te stellen 
dat wat we hebben bedacht ook is gerealiseerd.  

Deze disciplines met methodieken zoals DYA, 
Pronto, RLcM en TMAP zijn van grote waarde. Ze 
kunnen echter niet los van elkaar worden gezien.  

 

Bij veranderingen zorgt de focus op 

essentie ervoor dat we ons niet verliezen 

in de vele details. 
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Iedere discipline is pas effectief in samenwerking 
met de andere disciplines. Ook hierbij gaat het 
om wat nodig is in plaats van het aan elkaar 
knopen van alle reeds in gebruik zijnde 
methoden, technieken en tools. 

De disciplines architectuur, business analyse en 
portfoliomanagement vormen de verbinding 
tussen strategie en uitvoering. Zij brengen de 
totale impact van een verandering bij elkaar. 
Daarbij hebben ze oog voor wat de organisatie 
aan kan en wat past bij de organisatie. Om te 
kunnen focussen op wat er toe doet, maken ze 
optimaal gebruik van standaard oplossingen en 
patronen. 

Verbinding 

Vertrouwen in jezelf en de ander en verant-
woordelijkheidsgevoel voor het totaal zijn de 
sleutel. Vertrouwen en verantwoordelijkheids-
gevoel zijn onontbeerlijk bij het overlaten van 
verdere invulling aan degenen die er verstand van 
hebben, bij het samenwerken met andere 
disciplines en bij het hergebruiken van 
oplossingen. 

 

Architectuur en business analyse gaan over 
samenhang. Samenhang wordt in de praktijk 
vooral vertaald naar structuur: modellen waarin 
alle aspecten in samenhang worden gebracht. Om 
effectief te zijn moet de samenhang zich niet 
beperken tot structuur. Samenhang wordt 
verbinden als het zich uitstrekt naar gedrag. Het 
gedrag van de individuele manager en 
medewerker. Voor de architect en business 
analist betekent dit bovenop modellen en 
processen focus op verbinding met de andere 
disciplines van de organisatie en de buitenwereld. 

Samenhang wordt verbinden als het zich 

uitstrekt naar gedrag. 
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Actie 

Acties om eenvoudig beheersbaar te veranderen 
zijn: 
 

Breng het aantal architectuurkaders terug. Een 
handvol principes en een model van de business 
domeinen en verantwoordelijkheden volstaat. 
Hierdoor komt de zeggingskracht weer terug. 

Ga bij veranderingen uit van de essentie. Breng 
de essentie van de huidige situatie en de beoogde 
situatie in kaart en definieer en bestuur op basis 
hiervan projecten. 

Deel en hergebruik. Richt life cycle management 
van oplossingseisen, -richtingen en –patronen in 
over projecten heen. Hanteer hierbij het just 
enough/just in time principe. Door hergebruik 
krijgt de organisatie de handen vrij om zich te 
richten op wat er toe doet.  

Ontzorg door traceerbaarheid. Maak de 
doorvertaling van strategie naar uitvoering 
traceerbaar. Op deze manier kan op elk moment 
aangetoond worden dat iedereen in de organisatie 
met de juiste dingen bezig is. 

Integreer met modellen. Gebruik een op 
modellen gebaseerde aanpak van het volledige 
voortbrengingsproces om de verschillende 
disciplines op elkaar te laten aansluiten. 

Maak werk van integraal management. Stuur 
vanuit wat nodig is. Bepaal de hiervoor benodigde 
competenties, hoe ze binnen de organisatie 
aanwezig zijn, wat hun relatieve sterkte en 
zwakke punten zijn, en welke verbetering 
gewenst is. 

Werk multidisciplinair. Organiseer een effectieve 
samenwerking tussen de verschillende rollen door 
ze in teams te zetten of op cruciale momenten te 
laten samen werken in interactieve sessies. Ook 
hier geldt: just enough/just in time. 

 

Begeleid medewerkers en managers. Breng via 
competentieprofielen in kaart wat er van de 
medewerkers wordt verwacht. Bepaal op 
individueel niveau waarin een medewerker of 
manager zich verder dient te ontwikkelen.  

 

Bel 

Eenvoudig veranderen kan. Tenminste, als u 
essentie, totaal en verbinding permanent voor 
ogen houdt. Daarmee maakt u de slag van 
samenhang naar verbinding. Concreet kan dat 
door de acties toegespitst op uw organisatie vast 
te stellen, ze te prioriteren op basis van te 
behalen business succes en haalbaarheid en ze uit 
te voeren. En natuurlijk door met ons contact op 
te nemen om u daarbij te helpen. Mail daarvoor 
naar dya@sogeti.nl of businessanalyse@sogeti.nl. 
Of bel 088-6606612. 



 

  

Over Sogeti 
Door gepassioneerd ICT-vakmanschap 
bijdragen aan het resultaat van klanten. 
Ofwel ‘Resultaat door passie voor ICT’. 
Dat is de visie van Sogeti. Verplichtingen 
durven aangaan. En verantwoordelijkheid 
nemen. 

Sogeti Nederland BV 

Tel: 088 - 6606600 

Website: www.sogeti.nl 


