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Inleiding 
In de Dynamiek track van LAC 2000 is de problematiek omtrent de alignment van 
Business en IT uitgebreid aan de orde geweest. Dit blijkt niet eenvoudig te realiseren 
en er is geen standaard recept voor met een garantie op succes. Het enige wat lijkt te 
werken is zoveel mogelijk te leren van de ervaringen uit de praktijk. Dit artikel wil 
hier een bijdrage aan leveren door de analyse van deze problematiek in een aantal 
projecten die door CMG bij klanten zijn uitgevoerd. Uiteraard gaat het er om, door 
middel van een objectieve beschouwing te leren van de dingen die we er gezien 
hebben. 
 

Project 1: Invoering van CRM in een decentrale organisatie 
Customer Relationship Management is tegenwoordig een bekend begrip, met name in 
de financiële wereld. Het kennen van de klant is een noodzaak om deze efficiënt en 
effectief te kunnen bedienen met de producten en diensten die door de onderneming 
geboden worden. Op deze manier kan de omzet en met name de winst per klant 
gemaximaliseerd worden. 
 
Het kennen van de klant is in een centraal geleide organisatie niet zo moeilijk. Het 
begrip klant is door de hele organisatie bekend en wordt op dezelfde gebruikt. In een 
decentraal georganiseerde onderneming is dit echter veel minder voor de hand 
liggend. Dit is nog sterker het geval als de verschillende delen van de onderneming 
door een fusie tot elkaar gekomen zijn. In de organisatie waar dit project gelopen 
heeft, waren de bedrijfsonderdelen zelfs dusdanig onafhankelijk dat dezelfde klant bij 
de verschillende onderdelen op verschillende manieren geregistreerd kon zijn. Bij een 
eenvoudige samenvoeging van de verschillende databases zou een aanzienlijk 
percentage klanten meerdere keren voor kunnen komen. Nu was het technisch relatief 
eenvoudig om dergelijke dubbele klanten te combineren in een enkele referentie. Het 
business management van de verschillende bedrijfsonderdelen had hier echter grote 
problemen mee omdat zij het delen van informatie over "hun" klanten als 
concurrerend ervoeren. 
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Een extra complicerende factor was de organisatie van de centrale faciliteiten. De 
gehele ICT organisatie was als afzonderlijk bedrijfsonderdeel gepositioneerd naast de 
andere onderdelen, ook met een eigen budgetverantwoordelijkheid. De andere 
bedrijfsonderdelen waren in feite de "klanten" van deze ICT organisatie. De 
onderlinge onafhankelijkheid ging zelfs zo ver dat de klanten zelf ook ICT personeel 
in dienst hadden en zelfs bij externe ICT bedrijven hun opdrachten konden plaatsen. 
De architecten van dit bedrijf waren geconcentreerd als stafafdeling van de centrale 
ICT organisatie. Zij hadden weliswaar contact met de "klanten" maar hadden geen 
mandaat om oplossingen op te kunnen leggen. Het locale business management had 
volledige zeggenschap. 
 
De oplossing van dit dilemma kon zowel top-down als bottom-up benaderd worden. 
In de top-down benadering kon het topmanagement (de Raad van Bestuur) een besluit 
opleggen aan alle bedrijfsonderdelen. Dit had als belangrijkste risico dat de invoering 
onvoldoende draagvlak zou hebben. De bottom-up aanpak beperkte dit risico doordat 
er op kleine schaal begonnen kon worden met een beperkt aantal bedrijfsonderdelen. 
Als aangetoond was dat de gekozen oplossing zou werken, zouden de andere 
onderdelen de voordelen ervan in kunnen zien en kon er alsnog een aansluiting 
gerealiseerd worden. Het grootste risico van deze bottom-up strategie was echter de 
doorlooptijd. Voordat de oplossing in het hele bedrijf geïmplementeerd zou zijn, 
zouden bepaalde bedrijfsonderdelen al eigen oplossingen ontwikkeld hebben. 
 
De strategie die door de centrale directie in dit geval gekozen was, was een 
combinatie van top-down en bottom-up. Voor de CRM implementatie was (top-down) 
voor één pakket gekozen terwijl de integratie van de verschillende klantendatabases 
uitgesteld werd totdat men hier overeenstemming over kon bereiken. De stelling was 
dat door het ene "standaard" pakket dit niet al te moeilijk zou moeten zijn. Helaas 
heeft de praktijk aangetoond dat dit niet helemaal opging. De locale implementaties 
waren dusdanig verschillend dat de integratie nog heel wat extra inspanning en tijd 
heeft gekost. Daarnaast was de strijd tussen de verschillende bedrijfsonderdelen over 
de rechten op de informatie nog niet helemaal gestreden. Dit was een erg moeizaam 
proces waar vaak ook de menselijke emoties een belangrijke rol speelden. Overtuigen 
door te laten zien dat het technisch mogelijk was, was niet voldoende, er moest 
minstens aangetoond worden dat het bedrijfsonderdeel er ook zelf geldelijk voordeel 
bij had. 
 
Een andere implicatie was de technische infrastructuur (lees: netwerk bandbreedte) 
die ontoereikend was om de centrale implementatie meteen bedrijfsbreed te kunnen 
ondersteunen. Hier speelde het verschil tussen de lange en korte termijn een erg grote 
rol. Een netwerk infrastructuur was namelijk niet iets wat op erg korte termijn 
vervangen kon worden. De investeringen waren hoog en de apparatuur moest over een 
langere periode afgeschreven worden. Daarnaast werd deze infrastructuur gedeeld 
door veel verschillende toepassingen. Hierdoor was de verrekening van de kosten van 
de infrastructuur erg lastig. Dit werd met name duidelijk bij het onderzoek naar de 
implementatie van het standaard pakket. De intern ontwikkelde applicaties waren 
totnogtoe geoptimaliseerd voor de beschikbare WAN infrastructuur. Het standaard-
pakket was meer geschikt voor snellere WAN verbindingen. En de opwaardering van 
het WAN was iets wat over een langere termijn gepland moest worden. 
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Samenvattend: 
• Menselijke emoties spelen een belangrijke rol bij veranderingen, met name als die 

te maken hebben met (intellectueel) eigendom en het delen daarvan. 
• Investeringen in de (technische) infrastructuur gaan over de projecten heen en 

vereisen een overkoepelend beslisorgaan met een bijbehorend financieringsmodel. 
 

Project 2: Voortschrijdend inzicht in een dynamische organisatie 
Dat de ontwikkelingen in de telecom wereld snel gaan werd in dit tweede voorbeeld 
project wel weer eens overduidelijk aangetoond. In eerste instantie was eind 2000 
namelijk een uitgebreid onderzoek gedaan naar de technische mogelijkheden om aan 
een business vraag1 van de marketing afdeling te kunnen voldoen. Dit onderzoek was 
geïnitieerd door mensen met een vooruitziende blik van de netwerkafdeling die de 
netwerk- (en applicatie-) componenten beheerde. Zij waren ook verantwoordelijk 
voor de implementatie van de oplossingen voor zover het de netwerk componenten 
betrof. 
 
In het maatwerk alternatief zou er een nieuwe netwerk component ontwikkeld moeten 
worden. Het voordeel van deze oplossing was dat een groot deel van de business 
requirements afgedekt kon worden. Het nadeel hiervan was de doorlooptijd en de 
noodzaak om zelf te blijven investeren in ontwikkelingen voor de ondersteuning van 
toekomstige eisen. In het andere alternatief zou een andere netwerk component 
gekocht kunnen worden. Een aantal nadelen van deze oplossing waren de levertijd en 
de performance van de component. Het belangrijkste nadeel was echter dat niet aan 
alle business requirements voldaan kon worden. Een voordeel was dat er nu wel 
meteen aan een aantal toekomstige eisen voldaan kon worden. Bovendien zou men 
verzekerd zijn van onderhoud op deze component. Helaas wogen de nadelen van 
beide alternatieven nog dusdanig zwaar dat de business nog geen besluit kon nemen. 
 
Medio 2001 was de knoop alsnog doorgehakt en was een nieuw project gestart om het 
maatwerkalternatief in detail uit te gaan werken. Voordat er echter definitief met de 
ontwikkelingen begonnen kon worden moest in deze organisatie een Business Case 
uitgewerkt worden. De lijst van eisen van de business werd aan alle betrokken 
afdelingen gestuurd. Op basis van deze informatie konden alle afdelingen uitzoeken 
wat de beste oplossing zou zijn en de impact van deze implementatie op hun 
dagelijkse gang van zaken bepalen. De Business Case beschreef in deze organisatie 
dus al precies welke oplossing gekozen was, inclusief de benodigde kosten, mantijd 
en doorlooptijd. Pas als al deze informatie beschikbaar was en de kosten in de 
budgetten inpasbaar waren, zou de Business Case goedgekeurd kunnen worden. En na 
goedkeuring zou het project pas kunnen beginnen. 
 
Het hele proces voor het goedkeuren van de Business Case had ongeveer een maand 
of 2 geduurd. Tegen het einde van deze periode was bekend geworden dat een aantal 
van de belangrijkste nadelen van het standaardproduct waren weggenomen in een 

                                                 
1 Voor dit voorbeeld is het niet van belang wat deze vraag was. Het issue geldt in principe voor elk 
project waarbij de gekozen oplossing door de ontwikkelingen wordt ingehaald. 
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nieuwe versie. Dit leverde grote problemen op in de interne organisatie. Want de 
netwerkafdeling wilde deze nieuwe ontwikkeling onderzoeken op haalbaarheid. De 
marketingafdeling wilde hiervoor echter geen budget en tijd beschikbaar stellen. De 
kans op voordeel met deze nieuwe oplossing woog volgens hen niet op tegen het 
risico van vertraging en de onzekerheden bij de andere afdelingen. Bovendien hadden 
ze pas net een goedgekeurde Business Case met voldoende budget om de eerder 
gekozen en inmiddels uitgewerkte implementatie te laten realiseren. 
 
In deze organisatie leek het er dus op dat het hebben van een Business Case in deze 
vorm contraproductief werkte. Door een goedgekeurde Business Case werd een 
wellicht lucratievere oplossing niet eens overwogen. Het organisatiemodel zorgde 
verder voor een extra complicatie omdat slechts één van de betrokken afdelingen nu 
het alternatief binnen hun eigen verantwoordelijkheden kon onderzoeken. Voor een 
volledig overzicht zou de impact op de andere afdelingen door die afdelingen zelf 
echter ook opnieuw onderzocht moeten worden. Een centrale architectuurafdeling met 
overzicht over het hele bedrijf had hier een voordeel kunnen zijn omdat dan de 
impactanalyse veel sneller en completer uitgevoerd had kunnen worden, zonder al te 
veel onderlinge afhankelijkheden. 
 
Samenvattend: 
• Standaard producten zijn vaak beter geschikt dan maatwerk oplossingen, zelfs als 

het standaard product maar voor een deel voldoet. 
• De Business Case zoals die in deze organisatie gebruikt werd, werkt contra-

productief omdat de realisatie te gedetailleerd vastligt. 
• Door het ontbreken van een centrale architectuur of (staf-) afdeling is een 

bedrijfsbrede oplossing moeilijk te realiseren. 
 

Conclusie 
Hoewel beide voorbeelden behoorlijk van elkaar verschillen zie ik toch een 
overeenkomst. Het blijkt namelijk dat in beide gevallen een architectuurafdeling met 
een overzicht over het gehele bedrijf duidelijke voordelen had geboden. Uiteraard 
vraagt een dergelijke positie natuurlijk wel een uitermate competent team van 
architecten. Ik noem het een team omdat ik denk dat deze functie heel moeilijk door 
een enkele persoon in te vullen is. Hij zou namelijk niet alleen veel technische kennis 
moeten hebben maar ook business kennis is onontbeerlijk. Daarnaast vergroot de 
mogelijkheid tot klankborden de effectiviteit van de individuele architect. 
 
Een ander aspect is dat de business managers de complexiteit van de IT vaak 
onderschatten. IT is meer dan alleen techniek. Er is dan ook een hele sterke relatie met 
de voorwaarden voor succes die gelden bij veranderingsmanagement. In beide 
gevallen is een goede communicatie erg belangrijk. Bij de invoering van CRM zagen 
we dat heel sterk in het verkrijgen van draagvlak voor de bedrijfsbrede oplossing. Bij 
het telecom bedrijf zagen we dat met name bij de afstemming met de product 
leverancier en de interne afdelingen. 
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