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Samenwerken tussen 
IT-beheerdomeinen: 
Hoe doe je dat?
Veel organisaties zijn bezig met het verder 
ontwikkelen en verbeteren van hun IT-
beheerprocessen. Dit wordt vaak gedaan aan de 
hand van een drietal frameworks: ITIL, ASL en 
BiSL. In een nieuwe artikelenreeks in IT-Infra 
wordt nader uitgewerkt hoe de koppelvlakken 
tussen de drie beheerdomeinen, ofwel de 
samenwerking, er concreet uit kunnen zien. 
Voor de kwaliteit van de dienstverlening is het 
immers een belangrijke succesfactor als de 
samenwerking goed verloopt. 

Geautomatiseerde informatiesy-
stemen spelen een cruciale rol in 
de informatievoorziening. IT-be-
heer zorgt ervoor dat het geheel 

van informatiesystemen blijft aansluiten bij 
de steeds veranderende eisen van de orga-
nisatie. IT-beheer speelt zich af bij zowel de 
gebruikersorganisatie zelf (wat heb ik no-
dig?; de vraagkant), als bij zijn interne en/of 
externe leveranciers van applicatie- en infra-
structuurdiensten (de aanbodkant). Al deze 
partijen moeten samenwerken. 

De samenwerking is van belang geduren-
de de gehele levenscyclus van een informa-
tiesysteem, niet alleen in de ontwikkelfase, 
maar ook nadat het systeem in beheer is 
genomen (figuur 1).

In de beheerfase vindt onderhoud en 
vernieuwing van het informatiesysteem 
plaats. Er zijn echter sterke relaties met 
de ontwikkelfase: de ‘beheerbaarheid’ en 

‘onderhoudbaarheid’ van een informatie-
systeem worden in belangrijke mate al tij-
dens de ontwikkelfase bepaald, en voor het 
aanbrengen van aanpassingen in bestaande 
systemen worden methoden en technieken 
uit de systeemontwikkeling (van SDM tot 
Scrum) gebruikt. 

Het maken van informatiebeleid vindt 
ook tijdens de beheerfase plaats en kan 
leiden tot zowel het ontwikkelen of aan-
schaffen van nieuwe systemen, als tot het 
plegen van onderhoud. Daarnaast leveren 

de opdrachtgever en andere stakeholders de 
eisen op voor zowel ontwikkeling, als voor 
onderhoud. Dit geldt, in iets andere vorm, 
ook voor cloudproducten: gedurende de 
totale levenscyclus van zijn cloudoplossing 
zal de leverancier aansluiting blijven zoeken 
bij behoeften die in de markt leven. En als 
het gaat om cloudoplossingen die kritieke 
bedrijfsprocessen ondersteunen, zullen er 
harde eisen in beeld komen, niet alleen van 
functionele aard maar ook op terreinen als 
informatiebeveiliging en compliance. 

Inleiding
Om bedrijfsprocessen te laten functi-
oneren is informatie nodig. Voor het 
verkrijgen, vastleggen en verwerken 
van deze informatie wordt bijna altijd 
gebruikgemaakt van geautomatiseerde 
informatiesystemen. Om hun informatie-
voorziening op peil te houden, dan wel 
goede diensten te kunnen leveren, zijn 
veel organisaties – zowel aan de vraag- als 
aan de aanbodkant van de IT – bezig met 
het verder ontwikkelen en verbeteren van 
hun IT-beheerprocessen. 
Dit wordt vaak gedaan aan de hand van 

een drietal frameworks die inmiddels 
marktstandaarden zijn geworden: ITIL 
(voor het inrichten van servicemanage-
ment-processen met een accent op het 
beheer van technische infrastructuren), 
ASL (voor applicatiemanagement) en BiSL 
(voor business¬informatiemanagement, 
ofwel operationeel functioneel beheer 
plus informatiemanagement).
Vroeg of laat doet zich de vraag voor: 
hoe kun je de werkprocessen concreet 
inrichten over de verschillende be-
heerdomeinen heen? En hierbij spelen 

onderliggende vragen als: hoe verhouden 
beheerdomeinen zich tot beheerorganisa-
ties? Waarom en in hoeverre zou je willen 
samenwerken? Wat kan of moet je samen 
doen? Wie doet wat? Wat mag je van 
elkaar verwachten? Hoe zou je de activi-
teiten kunnen structureren en managen? 
Welke informatie wordt er uitgewisseld 
en wat is de handigste manier om dat te 
doen? Passen deze frameworks nog in een 
tijd van Agile en DevOps?
De drie procesmodellen geven globaal aan 
welke koppelvlakken (interfaces) er zijn 
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Drie beheermodellen 
In de afgelopen decennia is veel gedaan 
om IT-beheer te professionaliseren. Niet zo 
vreemd, als je bedenkt dat de beheer- en 
onderhoudsfase zo’n 80 procent vertegen-
woordigt van de totale investering in de le-
venscyclus van een informatiesysteem. Ruim 
twintig jaar geleden is het werkveld door 
Looijen en Delen [Delen 1992] opgedeeld in 
drie aandachtsgebieden, ofwel beheerdo-
meinen: functioneel beheer, applicatiebe-
heer en technisch beheer. 

tussen de drie beheerdomeinen. In een 
artikelenreeks wordt nader uitgewerkt 
hoe deze koppelvlakken, ofwel de samen-
werking, er concreet uit (kunnen) zien. 
Voor de kwaliteit van de dienstverlening 
zoals de opdrachtgever die ervaart, is het 
immers een belangrijke succesfactor als 
de samenwerking goed verloopt. 
Acht jaar geleden hebben de auteurs 
in het toenmalige IT Beheer Magazine 
een artikelenserie gewijd aan hetzelfde 
onderwerp [Meijer en Van Haagen 2006-
2007]. Het is nog steeds actueel, maar de 

tijden zijn veranderd. Tijd dus voor een 
vernieuwde serie, ditmaal van negen 
artikelen, waarin we nieuwe ontwikkelin-
gen en aandachtsgebieden in de IT zullen 
meenemen. Voorbeelden: agile ontwik-
kelen en beheren, Software as a Service 
(SaaS) / cloudcomputing, informatie-
beveiliging. 
In dit eerste artikel van de nieuwe reeks 
worden een aantal activiteiten benoemd 
waarvoor de samenwerking, en dus de 
inrichting van de koppelvlakken, cruciaal 
is om tot goede dienstverlening te komen. 

In de vervolgartikelen geven de auteurs 
een aantal verder uitgewerkte praktijk-
voorbeelden van meer of minder succes-
volle inrichtingskeuzes. Daarbij worden 
voorbeelden gebruikt vanuit diverse 
soorten organisaties, dienstverlenings-
relaties en leveringsvormen (van maat-
werk tot cloudoplossing). Hierbij wordt 
zowel aandacht besteed aan ‘klassieke’ 
systeemontwikkelmethoden, als aan agile 
methoden. 
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Figuur 1.  De levenscyclus van een informatiesysteem
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Het kader ‘Beschrijving beheerdomeinen’  
is gebaseerd op de driedeling van Looijen, 
maar geeft een iets bredere en meer actu-
ele inhoud aan elk van de domeinen. Hierbij 
zijn de hedendaagse begrippen, respectieve-
lijk business-informatiemanagement (BIM),  
applicatiemanagement (AM) en IT-infra-
structuurmanagement (ITIM), gehanteerd. 

Voor de drie beheerdomeinen zijn in de 
afgelopen dertig jaar procesmodellen ont-
wikkeld. In chronologische volgorde: ITIL (wat 
stond voor Information Technology Infra-
structure Library, [Cabinet Office 2011]), ASL 
(Application Services Library, [Van der Pols 
2009]) en BiSL (Business information Services 
Library, [Van der Pols et al. 2012]). ITIL en ASL 
zijn gericht op de aanbieders van IT-diensten 
en BiSL op de afnemers. 

Aanbodkant
ITIL richtte zich oorspronkelijk vooral op het 

beheer van infrastructuren. Bij de introduc-
tie van de tweede versie van ITIL, begin deze 
eeuw, werd servicemanagement duidelijk 
het kernbegrip waar ITIL om draait. Service-
management bestaat uit alle activiteiten die 
gericht zijn op de realisatie van dienstverle-
ning conform de eisen die hieraan door de 
klant worden gesteld. Deze dienstverlening 
kan zich uitstrekken over de drie beheer-
domeinen heen, met het accent op de acti-

viteiten aan de kant van de IT-leveranciers: 
beheren en onderhouden van applicaties en 
infrastructuur. Ook ASL richt zich op de activi-
teiten aan de kant van de IT-leverancier, in dit 
geval de leverancier van applicatiediensten. 
De verschillen en overeenkomsten tussen ASL 
en ITIL zijn uitgewerkt in [Meijer 2008, 2015].

 
Vraagkant

BiSL beschrijft juist de activiteiten die aan de 

kant van de afnemer van IT-dienstverlening 
worden uitgevoerd om een optimale infor-
matievoorziening ter ondersteuning van de 
bedrijfsprocessen te realiseren. Deze activi-
teiten worden ook wel samengevat onder 
de noemer informatiemanagement en ope-
rationeel functioneel beheer. Ook binnen ITIL 
worden enkele activiteiten geadresseerd die 
plaatsvinden aan de vraagkant, en deze zijn 
in een aantal gevallen met een behoorlijke 
diepgang uitgewerkt. Maar ITIL beschrijft 
deze activiteiten toch vanuit het gezichts-
punt van de IT-dienstverlener. Meer over de 
relatie tussen ITIL en BiSL is beschreven in 
[Meijer et al. 2013]. 

We kiezen ervoor om de drie proces-
modellen in samenhang met elkaar te ge-
bruiken, in plaats van te streven naar één 
integraal procesmodel voor IT-beheer. Wat 
ons betreft zijn de belangrijkste redenen voor 
deze ‘living apart together’-opzet:

•  Het is belangrijk om onderscheid te ma-
ken tussen de kant van de ‘business’ als 
opdrachtgever, en de kant van de service-
providers. De diverse belangen worden bij 
elkaar gebracht door goede samenwerking, 
niet door te generaliseren over de belangen 
heen. 

•  Elk van de drie beheerdomeinen vertegen-
woordigt een specifiek vakgebied, waar-
binnen specifieke processen spelen. Deels 
lijken die processen op hoofdlijnen wel op 
elkaar, maar door ze op één hoop te gooien, 
verliezen ze veel van hun concrete toege-
voegde waarde voor de procesgebruikers.

•  In de samenwerking tussen de beheer-
domeinen is het verstandig om te sturen 
op de ‘buitenkant’, dus op de (proces)pro-
ducten die vanuit het ene domein aan het 
andere worden opgeleverd. Wat er aan de 
‘binnenkant’ gebeurt laten we over aan de 
professionaliteit binnen het desbetreffen-

de domein. Dit geeft ruimte om binnen dat 
domein de processen zo specifiek te maken 
als nodig is, terwijl de ‘afnemer’ de gelegen-
heid krijgt om zijn ‘acceptatiecriteria’ dui-
delijk neer te zetten. 

In figuur 2 worden ITIL, ASL en BiSL op een 
aantal aspecten naast elkaar gezet. 

Samenwerkingsgebieden
Vanuit het perspectief van de business 
maakt het niet uit waar de IT-dienstverlening 
vandaan komt, als ze maar naar verwachting 
presteert. Het gaat om twee dingen: dat de 
applicatie en de infrastructuur dagelijks 
doen wat ze moeten doen, en dat nood-
zakelijke aanpassingen snel genoeg, en liefst 
transparant voor de gebruiker, worden aan-
gebracht. Daartoe zijn afspraken nodig tus-
sen de drie beheerdomeinen, zowel op stra-
tegisch als op tactisch en uitvoerend niveau.

Beschrijving beheerdomeinen
Businessinformatiemanagement (BIM) 
betreft het definiëren en in stand houden 
van de benodigde functionaliteit van 
de informatievoorziening, opdat deze 
optimaal blijft aansluiten op de bedrijfs-
processen. 
De gebruikersorganisatie (de ‘business’) 
is eindverantwoordelijk voor deze vorm 
van beheer en fungeert meestal als eige-
naar van de informatiesystemen en als 
opdrachtgever voor applicatiemanage-
ment en IT-infrastructuurmanagement. 
BIM omvat zowel operationele functio-
nele beheeractiviteiten, als het meer stra-
tegische informatiemanagement. 
BIM omvat ook de manier waarop pak-
ketleveranciers en cloudproviders voe-
ling houden met de eisen en behoeften 
in de markt en deze vertalen naar hun 
producten en diensten. 

Applicatiemanagement (AM) is primair 
verantwoordelijk voor het operationeel 
en functioneel up-to-date houden van 
applicaties. AM zorgt dat de applicatie-
portfolio blijft voldoen aan de eisen en 

behoeften van de eigenaren, gedurende 
de gehele levensduur van de bedrijfs-
processen die door de applicaties worden 
ondersteund. AM houdt zich bezig met 
applicatieprogrammatuur, gegevensver-
zamelingen en beheerdocumentatie en 
omvat niet alleen operationele, maar ook 
besturende en strategische processen. 
Alle producenten van software voeren 
AM uit, dus ook pakketleveranciers en 
cloudproviders, al zal dit vaak niet expli-
ciet zo worden genoemd.
Geredeneerd vanuit de afnemer van pak-
ketten en clouddiensten, verschuift de fo-
cus van de interne AM-organisatie steeds 
meer van het zelf in stand houden en 
aanpassen van applicaties, naar het voe-
ren van regie over de totale applicatie-
portfolio [Smalley 2011]. AM coördineert 
de afname van diverse producten en de 
integratie van deze producten met elkaar 
en met eventuele maatwerkapplicaties 
in de totale applicatieportfolio. Tevens 
is ook voor deze producten veelal nog 
een aanzienlijke beheerinspanning van 
de afnemer vereist, bijvoorbeeld omdat 

gebruikersondersteuning moet worden 
geleverd of producten moeten worden 
geconfigureerd [Akershoek 2014]. 

IT-infrastructuurmanagement (ITIM) be-
treft de beschikbaarstelling en in stand 
houding van de infrastructuur waarop, 
onder meer, applicaties draaien. Hieron-
der valt de zorg voor de totale techni-
sche infrastructuur, zoals de hardware, 
inclusief de netwerk- en werkplekinfra-
structuur, de systeemprogrammatuur en 
eventuele ontwikkelhulpmiddelen. 
ITIM wordt vaak uitgevoerd door een 
rekencentrum in combinatie met een 
netwerkorganisatie gespecialiseerd in 
netwerken, en een afdeling gespeciali-
seerd in werkplekbeheer.
Hosting van applicaties valt onder de ver-
antwoordelijkheid van ITIM.
Bij afname van clouddiensten wordt de 
infrastructuur door de cloudprovider 
verzorgd, die daarvoor zijn eigen ITIM zal 
moeten organiseren.

ITIL ASL BiSL
Doel Hulpmiddel voor het inrichten van 

IT-servicemanagement
Hulpmiddel voor het inrichten  
en verbeteren van applicatie-
management 

Hulpmiddel voor het inrichten en 
verbeteren van businessinformatie-
management

Objecten van 
beheer

Alle benodigde middelen voor het 
realiseren van een IT-service, met 
in de uitwerking enig accent op de 
technische infrastructuur 

Applicaties Informatievoorziening

Doelgroep IT-managers en -professionals  
(aanbodkant IT)

IT-managers en -professionals  
(aanbodkant IT)

Informatiemanagers, systeem-
eigenaren (vraagkant IT)

Benadering Aan de hand van de service-lifecycle 
biedt ITIL ondersteuning bij het  
inrichten van servicemanagement 
aan de hand van beschrijvingen van 
o.a. processen, functies en rollen.  
Het is gericht op het ontwikkelen, 
uitrollen en leveren van diensten in 
een continue verbetercyclus.

Door middel van een procesmodel 
worden hoofdlijnen en structuur van 
in te richten processen binnen appli-
catiemanagement beschreven.

Door middel van een procesmodel 
worden hoofdlijnen en structuur 
van in te richten processen aan de 
vraagkant (businessinformatiema-
nagement) beschreven.

Hoofdactiviteiten Beheren van IT-middelen Beheren, onderhouden en vernieu-
wen van applicaties en/of regisseren /  
integreren van een applicatieland-
schap dat (deels) bestaat uit pakket- 
en/of cloudoplossingen

Ondersteunen van eindgebruikers, 
bepalen van eisen aan de informatie-
voorziening en opdrachtgeverschap 
voor de IT-leveranciers

Niveau Besturende en uitvoerende processen, 
strategische activiteiten

Richtinggevende, besturende en uit-
voerende processen

Richtinggevende, besturende en 
uitvoerende processen

Website www.axelos.com/ 
IT-Service-Management-ITIL/ 

www.aslbislfoundation.org www.aslbislfoundation.org

Het is belangrijk om onderscheid te 
maken tussen de kant van de  
‘business’ als opdrachtgever,  

en de kant van de serviceproviders

Figuur 2. Vergelijking ITIL, ASL en BiSL
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Regelmatig word ik gevraagd mijn licht te laten schij-
nen over een beheersorganisatie. Hoewel de betrokken 

toko’s niet méér van elkaar zouden kunnen verschillen, ver-
toont de situatie die ik aantref vaak griezelige overeenkom-
sten. Op allerlei vlakken zie je een heleboel bedrijvigheid, 
doch maar zelden mag je dat een ‘proces’ noemen. Want een 
proces is meetbaar, herhaalbaar en voorspelbaar.
Dat doet echter helemaal niks af aan het ambitieniveau. 
Zonder blikken of blozen wordt me verteld, dat men ‘klaar 
is voor de volgende stap’. Neem maar even een paar wil-
lekeurige dingen: licentiebeheer, doorbelasting of keten-
beheer. Wat men absoluut niet wil of kan beseffen is dat 
je daarvoor je zaakjes al redelijk goed voor elkaar moet 
hebben. Configuratie- en wijzigingenbeheer is toch wel het 
minste. Maar als ik dan vraag naar het applicatieportfolio, 
de laatste verificatierapporten, of zoiets basaals als hoeveel 
incidenten er gemiddeld na een wijziging optreden, blijft 
het onheilspellend stil.
De afhankelijkheden aangeven 
tussen die beheersgebieden is een 
fluitje van een cent, daar draai ik 

mijn hand niet voor om. Het gevolg is meestal dat de ar-
rogantie als sneeuw voor de zon verdwijnt en ik weer eens 
naar bedremmelde gezichten zit te kijken. Je mag dan wel 
een grote organisatie zijn met tig klanten, en een enorme 
naamsbekendheid, maar dat doet niks af aan het feit dat je 
je zaakjes niet voor elkaar hebt. Wat een domper, hè? 
En dan breekt de discussie los. Ik kan wel een sigaretje gaan 
roken, want ik speel allang geen rol meer in het verhaal. 
Verwijten gaan over en weer, men speelt nog maar eens 
de tooling-kaart om het probleem op te lossen, en als men 
zo’n beetje alle stadia van rouwverwerking heeft doorlo-
pen, begint men elkaar te troosten. We doen het helemaal 
niet zo slecht. We proberen met z’n allen de klant zo goed 
mogelijk te bedienen. We hebben wel veel incidenten, maar 
we lossen ze snel op.
De trieste waarheid blijft toch dat er onder de streep vette 
rode cijfers staan. Want wie alleen auto’s kan repareren 
moet een garagebedrijf beginnen, en geen autofabriek. 

De arrogantie  
verdwijnt als sneeuw 

voor de zon

Garagehouders

Hans Bezemer
Bezemer is configuratiemanager bij Ordina (thebeez@xs4all.nl)

 Figuur 3 laat vijf belangrijke activiteiten 
zien die in alle drie domeinen en op alle drie 
niveaus spelen en waarbij goede samenwer-
king vereist is:
1.  strategievorming en strategische afstem-

ming tussen business en IT (business-IT-
alignment);

2.  het aanbrengen van wijzigingen, zowel in 
maatwerkoplossingen als in (cloud)pak-
ketten; 

3.  aansturing van alle beheeractiviteiten aan 
de hand van afspraken, zoals service level 
agreements;

4.  afhandeling van service calls;
5.  het dagelijks draaiend houden (dage-

lijks beheer, exploitatie, gebruik) van 
informatie systemen.

Daarnaast is een goede samenwerking ver-
eist bij het voeren van regie over de ‘lappen-
deken’ aan leveranciers van IT-producten 
en -diensten. Hierbij is het te ondersteunen 
bedrijfsproces het strategische uitgangspunt 
van waaruit de drie beheerdomeinen opere-
ren en waar zij elkaar raken. 

Door het scheiden van de verschillende 

vormen van beheer én het goed laten aan-
sluiten van de verschillende processen tussen 
de beheerdomeinen kan de dienstverlening 
zowel flexibel als stuurbaar zijn. Om dit te 
realiseren moeten er tussen de drie beheer-
domeinen eenduidige proceskoppelvlakken 
onderkend worden. Bovendien moeten er 
heldere kwaliteitscriteria zijn voor de pro-
ducten die tussen de koppelvlakken worden 
uitgewisseld.

Hoe koppelvlakken eruitzien, kan per si-
tuatie verschillen. Zo is de relatie tussen de 
eindgebruiker van MS Word en de leveran-
cier Microsoft heel anders dan die tussen de 
eindgebruiker van een maatwerkapplicatie 
die voortdurend veranderende wet- en regel-
geving ondersteunt en de interne afdeling 
voor applicatiemanagement. 

Volgende artikelen
In de volgende artikelen in deze serie zullen 
voorbeelden gegeven worden van de moge-
lijke invulling van de koppelvlakken. Aan de 
hand van uit het leven gegrepen problemen 
komt in elk artikel een belangrijk samen-
werkingsgebied aan bod. Daarbij wordt met 
name ingegaan op praktische onderwerpen, 
zoals:
•  Welke informatie moeten we uitwisselen? 

Hoe pakken we dat aan en hoe kunnen we 
ervoor zorgen dat de informatie van vol-
doende kwaliteit is?

•  Hoe ziet de ‘procesketen’ over de verschil-
lende beheerdomeinen eruit?

•  Wat zijn mogelijke inrichtingskeuzes, bij-
voorbeeld een centrale ‘non-skilled’ help-
desk of niet? 

•  Hoe wordt de basis voor goede samenwer-
king gelegd tijdens de systeemontwikke-
lingsfase [Van Haagen en Smulders 2006]? 

•  Met welke veranderkundige aspecten kun-
nen we te maken krijgen?

Er wordt daarbij aandacht besteed aan grote 
én kleine organisaties, interne én externe 
beheerpartijen, formele én menselijke as-
pecten. 

Drs. Frances van Haagen (frances.van.haagen@ 
axisinto.nl) is interim-manager en management-
consultant bij Axis into Management. 

Dr. Machteld Meijer (machteld.meijer@maise.nl) is  
senior consultant. 

Beide auteurs zijn al zo’n vijfentwintig jaar werkzaam 
op het gebied van het beheer van de informatievoor-
ziening. Opmerkingen en suggesties met betrekking tot 
dit onderwerp zijn van harte welkom.
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Figuur 3. Procesmatige samenhang van de beheerdomeinen 

Het te ondersteunen bedrijfsproces  
is het strategische uitgangspunt  

van waaruit de drie beheerdomeinen 
opereren en waar zij elkaar raken
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Samenwerken tussen 
IT-beheerdomeinen: 
Hoe doe je dat?

In deel 2 van deze serie gaandacht voor het strategische 
niveau. In de praktijk blijkt steeds weer dat keuzes op 
operationeel en sturend niveau eigenlijk niet goed 
kunnen worden gemaakt als er geen helder strategisch 
kader is. Het is juist belangrijk dat je een continue 
afstemming organiseert tussen operatie en strategie. 
Om enerzijds operationele keuzes en resultaten te 
blijven toetsen aan de strategie, en anderzijds de 
haalbaarheid van de strategie te bewaken. 

Meteen doorgaan naar het stra-
tegische niveau lijkt niet voor 
de hand te liggen. Laten we 
eerst onze operationele za-

ken maar eens op orde krijgen, dan komt dat 
abstracte gedoe later wel, hoor je vaak. Wij 
vinden dat organisaties zichzelf geen dienst 
bewijzen door de strategische invalshoek te 
lang te laten liggen. Reden genoeg om nu 
eens te beginnen met de samenwerking 
tussen de beheerdomeinen op strategisch ni-
veau: hoe zorg je ervoor dat in een wereld die 
continu in beweging is, dat klantorganisatie 
en IT-organisatie opgelijnd zijn en blijven?

Elke organisatie heeft een beeld nodig 
van wat haar mogelijke toegevoegde waar-
de is in de wereld en hoe ze die toegevoegde 
waarde concreet kan invullen. Al dan niet 
met een commerciële doelstelling. Er ontwik-
kelt zich een missie en een visie. Er ontstaat 
een strategisch plan: wat willen we bereiken, 
hoe gaan we ons positioneren in de markt, 
waar richten we ons op, waarop juist niet, 
wat zijn onze producten en/of diensten, hoe 
gaan we de markt benaderen?

Dit proces vindt continu plaats bij IT-
beheerorganisaties, hun klanten, ketenpart-
ners en andere belanghebbenden. Het is in 
het belang van alle partijen dat dit in overleg 
gebeurt, zodat een gemeenschappelijk beeld 
kan worden gevormd van zaken als: 
•  Hoe ziet het totale speelveld eruit en wat is 

de rol en toegevoegde waarde daarin van de 
diverse stakeholders? 

•  Wat zijn gemeenschappelijke (beleids)-
kaders waar we ons aan moeten en willen 
houden?

•  Hoe geven we binnen het speelveld vorm 
aan onze samenwerkingsverbanden?

Voor IT-beheerorganisaties tekenen zich bin-
nen dit strategische proces specifieke vragen 
af als:
•  Wat zijn de ontwikkelingen binnen de be-

drijfsprocessen die worden ondersteund 
door de informatievoorziening die wij be-
heren?

•  Wat zijn de eisen die door onze klanten en 
andere stakeholders nu en in de toekomst 
worden gesteld aan de informatievoorzie-
ning?

•  Wat is de impact van technologische ont-
wikkelingen? 

•  Met welke informatieketens moeten we re-
kening houden en wie is binnen die ketens 
waarvoor verantwoordelijk?

•  Hoe willen we ons binnen dit geheel posi-
tioneren en welke keuzes maken we: wat 
kunnen / willen we wel leveren, en wat juist 
niet?

Als je onvoldoende in staat of bereid bent 
om structureel aandacht te besteden aan 
dit soort beleidsonderwerpen, en een heldere 
lijn neer te zetten, krijg je te maken met con-
crete problemen. Het is verstandig om tijdig 
beleid uit te zetten dat richting geeft bij het 
maken van keuzes. Het is ook verstandig om 

beleid voortdurend te toetsen aan de werke-
lijkheid, en bij te stellen waar nodig. 

Aandachtspunten
In dit artikel kunnen niet alle aspecten van 
strategie onder de loep genomen worden. 
Wel zullen we enkele actuele beleidsterrei-
nen waar een IT-beheerorganisatie intensief 
mee te maken heeft heel kort belichten:
1.  informatiebeleid van de business (gebrui-

kersorganisatie);

Serie ITIL, ASL en BiSL
Organisaties hebben er belang bij om hun informatievoorzie-
ning op peil te houden. Daartoe moet de IT-dienstverlening goed 
aansluiten op de behoeften. Vandaar dat er steeds meer aandacht 
is voor het verbeteren van de IT-beheerprocessen, aan zowel de 
vraag- als de aanbodkant van IT. Hiervoor wordt vaak gebruik 
gemaakt van een drietal op elkaar aansluitende procesmodellen: 
ITIL (voor het inrichten van servicemanagement-processen met het 
accent op het beheer van technische infrastructuren), ASL (voor 
applicatiemanagement) en BiSL (voor businessinformatiemanage-
ment / functioneel beheer).
Uiteraard is samenwerking tussen de drie domeinen onontbeer-
lijk. In deze artikelenreeks geven we voor zes belangrijke samen-
werkingsgebieden aan welke koppelvlakken (interfaces) er zijn 
tussen de modellen, welke processen op elkaar moeten aansluiten 
en hoe deze activiteiten verdeeld zouden kunnen worden over 
verschillende afdelingen of organisaties.

Machteld Meijer en Frances van Haagen 

2.  applicatiestrategie, inclusief applicatie-
architectuur;

3.  beleid rond informatiebeveiliging;
4.  strategie van de IT-beheerorganisaties.
 
Eerst gaan we kort in op wat de beheer-
modellen ons aanreiken op het gebied van 
strategie. We schetsen de contouren van de 
strategische samenwerking tussen de be-
heerdomeinen. Ook zullen we enkele alge-
mene aandachtspunten benoemen die van 

Deel 2: Samen werken aan een praktische strategie 

Voorbeeld: zet tijdig beleid uit
Een IT-dienstverlener is bezig met het 
ontwikkelen van cloud-apps en het 
vormgeven van dienstverlening rond 
die apps. De functionaliteit brengt met 
zich mee dat privacygevoelige gege-
vens van de klant worden opgeslagen 
en bewerkt. Die gegevens zijn tevens 
onderdeel van een informatieketen met 
andere ketenpartners. Welke wet- en 
regelgeving, en eventuele aanvul-
lende normenkaders, moeten worden 
meegenomen in de specificaties? Wat is 
onze verantwoordelijkheid en waarvoor 
zijn onze ketenpartners verantwoorde-

lijk? Te elfder ure moet hiervoor beleid 
worden gemaakt. Haastig wordt overleg 
georganiseerd met gebruikersgroepen, 
ketenpartners, 
bedrijfsjuristen,... 
Als er weer nieuwe cloudfunctionaliteit 
in beeld komt die werkt met privacyge-
voelige gegevens, zorgt de productma-
nager ervoor dat in een vroeg stadium 
alle stakeholders worden betrokken om 
heldere en gedragen uitgangspunten te 
kunnen neerzetten, die de basis vormen 
voor de ontwikkelactiviteiten in de 
scrumteams.
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belang zijn voor het ontwikkelen en actueel 
houden van beleid. 

Vervolgens zullen we aan de hand van 
de geschetste contouren elk van de vier ge-
noemde beleidsterreinen wat nader uitwer-
ken.

Strategie en ASL, BiSL en ITIL
ITIL hanteert de mate waarin IT voldoet aan 
de eisen die vanuit business-perspectief aan 
IT worden gesteld  als uitgangspunt voor 
de waarde van IT [Cabinet Office, 2011]. Dit 
houdt in, dat bij alle activiteiten die binnen 
de IT-organisatie worden ontplooid steeds 
de vereisten vanuit de business leidend zijn. 
Een aantal processen besteedt nadrukkelijk 
aandacht aan strategie: 
•  ‘Business Relationship Management’, dat 

aandacht geeft aan het onderhouden van 
de relatie met de klanten;

•  ‘Service Portfolio Management’, dat ervoor 
zorgt dat de IT-leverancier de goede mix van 
diensten aanbiedt aan zijn klanten tegen 
aanvaardbare kosten; businessvalue staat 
hierbij centraal;

•  ‘Strategy Management for IT Services’, dat 
uitgaande van de bedrijfsdoelen van de ge-
bruikersorganisatie bepaalt wat “perspec-
tief, plannen en patronen” zijn ten aanzien 
van de diensten van een IT-organisatie;

•  Voor het inrichten van ‘IT Governance’, de 
strategische sturing op IT vanuit business-
perspectief, verwijst ITIL met name naar CO-
BIT, dat een stelsel van beheersmaatregelen 
voor IT beschrijft. [Cabinet Office, 2011].

Binnen ASL en BiSL zijn procesclusters gede-
finieerd met daarin procesgebieden die als 
doel hebben om de informatievoorziening 
goed te laten aansluiten op de businessbe-
hoeften en de bedrijfsprocessen.

De procescluster ‘Opstellen informatie-
strategie’ van BiSL richt zich op de toekomst 
van de informatievoorziening binnen de ge-
bruikersorganisatie. Dit betekent dat regel-
matig moet worden onderzocht in hoeverre 
de huidige informatievoorziening aansluit 
op de bedrijfsprocessen en in hoeverre de 
informatievoorziening moet worden aan-
gepast aan ontwikkelingen in en rond het 
bedrijfsproces en technologische mogelijk-
heden. 

De BiSL procescluster ‘Opstellen IV-orga-
nisatiestrategie’ richt zich op het inrichten 
van de informatievoorziening, waaronder 
de samenwerking met leveranciers, keten-
partners en gebruikers.

Binnen ASL wordt in de procescluster 
‘Applications Cycle Management’ op basis 

van input vanuit de gebruikersorganisatie 
de vertaalslag gemaakt naar een langeter-
mijnstrategie voor de verschillende applica-
ties binnen de informatievoorziening van de 
gebruikersorganisatie. 

Het bovenstaande houdt in grote lijnen in 
dat er een businessinformatiemanagement-
organisatie aanwezig is, die verantwoordelijk 
is voor het inventariseren van de ontwikke-
lingen rond de bedrijfsprocessen van de busi-
ness en het vaststellen van wat dit betekent 
voor de informatievoorziening van de orga-
nisatie; BiSL biedt hiervoor ondersteuning in 
de vorm van enkele processen. ASL vertaalt de 
ontwikkelingen naar een applicatiestrategie. 
ITIL vertaalt deze naar een servicestrategie 
voor de IT-dienstverlener, waarbij de nadruk 
ligt op infrastructuurdiensten.

Informatiebeleid business
Het informatiebeleid van een gebruikers-
organisatie geeft voor een langere periode 
(bij voorkeur enkele jaren) richting aan de 

informatievoorziening die een organisa-
tie ondersteunt bij het realiseren van haar 
strategie. Hierbij gaat het zowel om de ap-
plicaties als om de procedures die worden 
gebruikt om de benodigde informatie op de 
gewenste tijdstippen voor de bedrijfsproces-
sen beschikbaar te hebben. Vaak wordt het 
beleid vastgelegd in een informatie(beleids)
plan, waarin ook de beoogde informatie-
architectuur en de te volgen strategie zijn 
beschreven.

Het is belangrijk dat bij het bepalen van 
beleid en strategie de informatiebehoefte 
van de business leidend is. De producten 
en diensten van de IT-dienstverleners moe-
ten ondersteunend zijn aan de informatie-
behoefte, uiteraard binnen de technologische 
mogelijkheden. IT heeft wel de verantwoor-
delijkheid om nieuwe technologische moge-
lijkheden kenbaar te maken. 

Samenwerking tussen de drie beheer-
domeinen is noodzakelijk om een evenwich-
tig, uitvoerbaar en betaalbaar informatie-
beleid te ontwikkelen, waardoor de business 
optimaal wordt ‘ontzorgd’. Daarnaast is het 
van belang dat het informatiebeleid breed 
wordt gedragen en dat wordt gestuurd op 
de uitvoering van het beleid. Enkele maat-
regelen die hierbij helpen: 
•  (business)informatiemanagement, ofwel 

(B)IM, als ondersteunend proces voor de 
business, expliciet inregelen en het eige-
naarschap van het proces bij de business 
beleggen (bijvoorbeeld bij een overkoepe-
lende businessrol als COO of CEO);

•  de business (bijvoorbeeld proceseigenaren) 
duidelijk positioneren als opdrachtgever 
voor, en eigenaar van de informatievoor-
ziening;

•  alle stakeholders betrekken bij het opstellen 
en onderhouden van het informatiebeleid, 
en zorgen dat de drie beheerdomeinen 
hierin vertegenwoordigd zijn. 

Applicatiestrategie
Heel veel bedrijven hebben er last van, zeker 
na overnames of fusies, of wanneer er weinig 
sturing is geweest op de IT-ondersteuning: 
een oerwoud aan applicaties, waarvan een 
behoorlijk aantal overlappende functionali-
teit heeft met andere applicaties. Hoe breng 
je orde aan in deze chaos? En hoe zorg je dat 
de business optimaal wordt ondersteund bij 
het uitvoeren van haar processen?

Op basis van de informatiestrategie en 
de technologische mogelijkheden kan een 
applicatiestrategie worden ontwikkeld.

Applicatieconsolidatie of applicatierati-
onalisatie worden vaak ingezet om orde in 
de chaos te brengen en zijn dan ook vaak 
onderdeel van de applicatiestrategie. Hierin 
worden vragen beantwoord als: Wat zijn de 
gewenste ontwikkelingen in het applicatie-
landschap? Hoe moet de applicatieportfolio 
eruit gaan zien, en wat zijn hiervoor de tijdlij-
nen? Wat is de beoogde applicatie-architec-
tuur in relatie tot de informatie-architectuur 
en de infrastructuurarchitectuur? Welke 
stappen zijn nodig om aan dat alles invul-
ling te geven?

Informatiebeveiliging
Informatiebeveiliging gaat over het waarbor-
gen van de vertrouwelijkheid, integriteit en 
beschikbaarheid van informatie. 

In de huidige wereld is informatiebeveili-
ging een belangrijk thema. De risico’s die zijn 
gemoeid met (bijvoorbeeld) het op straat ko-
men te liggen van privacygevoelige informa-
tie van patiënten van een ziekenhuis, onjuist-
heden in informatie bij de AIVD, of het niet 
beschikbaar zijn van de meldkamer systemen 
van de hulpdiensten, zijn simpelweg te groot. 

Ook voor informatiebeveiliging geldt dat 
een effectief en realistisch beleid alleen tot 
stand kan komen als zowel BIM (business-
informatiemanagement), AM (applicatie-
management) als ITIM (IT-infrastructuur-
management) betrokken zijn. 

Samenwerking tussen de drie  
beheer domeinen is noodzakelijk om 

een evenwichtig, uitvoerbaar en 
betaalbaar informatie beleid  

te ontwikkelen

Do’s
•  Partnership ontwikkelen: wees niet 

terughoudend in het uitwisselen 
van informatie; 

•  Verantwoordelijkheid voor de infor-
matievoorziening van een gebrui-
kersorganisatie dichtbij de business 
beleggen en niet dichtbij IT;

•  Niet schromen om je te laten 
ondersteunen bij het ontwikkelen 
van professioneel opdrachtgever-
schap; investeer liever in een goede 
consultant, dan in voortdurend 
mislukkende IT-projecten. 

Don’ts
•  Informatiebeleid afhankelijk 

maken van de (interne of externe) 
IT-leveranciers;

• Alleen kortetermijndenken; 
•  Geen tijd nemen voor het opstellen 

van beleid;
•  Klakkeloos meegaan in nieuwe 

ontwikkelingen op het gebied van 
automatisering (zoals cloud, SaaS, 
agile werken).
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NEN-ISO 27001:2013 biedt een praktisch 
bruikbare kapstok voor het opzetten van het 
beleid rond informatiebeveiliging, gebaseerd 
op identificatie en beheersing van risico’s. Dit 
beleid is onderdeel van het management-
systeem, ofwel het geheel van processen en 
overige afspraken dat ervoor moet zorgen 
dat een organisatie haar doelstellingen kan 
bereiken. 

Strategie IT-beheerorganisatie
Voor IT-leveranciers is het belangrijk om een 
eigen strategie op te stellen voor de diensten 
die zij in de komende jaren willen leveren. 
Uiteraard op basis van een verkenning van de 
markt en de wensen van de eigen afnemers. 
Maar ook rekening houdend met de beschik-
bare technologie en de kennis en ervaring 
binnen het bedrijf.

Ook voor interne IT-afdelingen kan het 
lonen om een (beknopte) strategie te ontwik-
kelen. Dit helpt bijvoorbeeld bij het opstel-
len van een onderbouwd ontwikkel- en aan-
namebeleid voor IT-medewerkers. Maar ook 
voor de business is het bijvoorbeeld belang-
rijk om te weten welke diensten intern wor-
den geleverd en welke worden uitbesteed.

Samenwerking
Het (continue) proces om te komen tot een 
blijvend goede aansluiting tussen business 
en IT kan er als volgt uitzien:
•  De business maakt een strategisch plan, 

waarbij tevens in kaart wordt gebracht 
welke mogelijke veranderingen er op komst 
zijn op het gebied van de organisatie (cen-
traliseren, decentraliseren, fuseren, et ce-
tara), de bedrijfsprocessen, de te gebruiken 
instrumenten om de markt te benaderen. 

•  BIM maakt de vertaalslag naar waar de 
informatievoorziening aan zou moeten 
voldoen, opdat de bedrijfsprocessen vol-
doende ondersteund blijven of worden 

door informatie. Deze informatie wordt 
gedeeld met de belangrijkste IT-partners / 
-leveranciers.

•  AM inventariseert wat dit betekent voor 
de bestaande applicatieportfolio, ITIM kijkt 
naar de gevolgen voor de technische infra-
structuur, de netwerken, het serverpark, de 
werkplekken en dergelijke. 

•  AM en ITIM komen ook proactief met kan-
sen en mogelijkheden op het gebied van 
technologie, nieuwe producten en derge-
lijke, die zij vanuit hun expertise zijn te-
gengekomen. 

•  Tevens kijken AM en ITIM naar de mogelijk-
heden (of de noodzaak) om bepaalde dien-
sten of producten uit te besteden.

•  AM en ITIM hangen een financieel plaatje 
aan de mogelijke scenario’s. 

•  BIM maakt op basis van ideeën en vervolg-
onderzoeken de keuzes en vertaalt deze 
naar het informatiebeleid, inclusief bud-
gettering. 

BIM, als vertegenwoordiger van de gebrui-
kersorganisatie (de business), heeft de ver-
antwoordelijkheid voor de effectiviteit van 
de IT-governance, voert regie over het gover-
nance-proces en neemt waar nodig heldere 
beslissingen om de businesscontinuïteit te 
waarborgen. 

Hoe vaak BIM, AM en ITIM om de tafel zit-
ten om over de toekomst van de informatie-
voorziening te praten, hangt uiteraard af 
van de aard van de business. In sommige 
bedrijven zal een of twee keer per jaar vol-
doende zijn. Maar bijvoorbeeld in de snelle 
e-business-omgevingen is deze afstemming 
wellicht maandelijks nodig.

In figuur 1 wordt de benodigde strate-
gische samenwerking tussen de beheer-
domeinen inzichtelijk gemaakt. Hierbij is 
uitgegaan van de (veel voorkomende) situ-
atie waarin de communicatie tussen BIM en 
ITIM via AM verloopt, maar uiteraard kan de 
communicatie ook rechtstreeks tussen BIM 
en ITIM plaatsvinden. 

Drs. Frances van Haagen (frances.van.haagen@ 
axisinto.nl) is interim-manager en management-
consultant bij Axis into Management. 

Dr. Machteld Meijer (machteld.meijer@maise.nl) is 
senior consultant.

Beide auteurs zijn al zo’n vijfentwintig jaar werkzaam 
op het gebied van het beheer van de informatievoor-
ziening. Opmerkingen en suggesties met betrekking tot 
dit onderwerp zijn van harte welkom.

Figuur 1. Strategische samenwerking

NEN-ISO 27001:2013 biedt een kapstok 
voor het opzetten van het beleid rond 

informatiebeveiliging, gebaseerd op 
identificatie en beheersing van risico’s
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Van grote hoogte lijkt alles pais en 
vree, terwijl ik op 12 km hoogte 

boven Bagdad vlieg met KL0441 op 
weg van Amsterdam naar Muscat, de 
hoofdstad van Oman. Zo is het ook met 
IT, aan de buitenkant lijkt alles in orde 
totdat het misgaat of totdat je inzoomt. 
Beroepsdeformatie zult u denken als je 
hier onderweg aan denkt. Maar werk is 
tevens hobby. Bovendien probeer je als 
columnist steeds iets anders te verzin-
nen, anders wordt het zo saai. IT is alles-
behalve saai, op een aantal verdwaalde 
IBM AS400’s na (tegenwoordig i-Series 
genoemd) die hier en daar nog te vinden 
zijn bij gemeentes, omdat de GBA (Ge-
meentelijk Basisadministratie Personen) 
er nu eenmaal op draait.
Als je inzoomt op disaster recovery en 
back-up/restore is het bepaald geen 
pais en vree, en saai evenmin. In feite 
is back-up de verzekering voor als het 
een keertje misgaat. Zo lang dat niet ge-
beurd, is het maar al te vaak het sluitstuk 
dat ‘ooit’ opgelost moet worden. Dan heb 
ik nieuws voor u, het Land van Ooit is 
al jaren failliet. Het gaat vaker mis dan 
men denkt. Meestal haalt dit het nieuws 
niet, wat op zich begrijpelijk is. Klanten 
hangen hun vuile was niet graag buiten 
en resellers al helemaal niet. Reputatie-
schade heeft vaak een grotere impact 
dan het dataverlies of de periode van 
‘uitval’ zelf. 

U heeft dus nooit gehoord van dat 
ziekenhuis waar na updates van 

diskfirmwares op het cluster alle data 
corrupt was. Gelukkig hadden ze nog een 
back-up. Doet me denken aan: ‘Geluk-
kig hebben we de foto’s nog’. Maar het 
kan nog erger: Wat te denken van die 
stad waar na firmware-updates behalve 
de primaire en secundaire data ook de 
back-updata onbruikbaar was. De verkla-
ring was dat dezelfde firmware voor de 
back-up gebruikt werd. Misschien werd 
de back-updata wel op het zelfde 
array opgeslagen, ‘omdat het niet 
anders kon’, dat kom je ook nog al 
eens tegen.

Een wijdverbreid misverstand is dat 
het voldoende is om data ‘mirrorred’ 

weg te schrijven of nog een, dat men 
voldoende heeft aan het maken en ‘back-
uppen’ van snapshots. Sommige back-
up-omgevingen zijn zo ingericht, dat 
men net zo goed niets had kunnen doen. 
Bijvoorbeeld een incremental ‘forever’ 
met een zo grote omvang dat restoren 

onmogelijk wordt. In dat geval spreken 
we van een ‘incremental forever en een 
restore for never’. Vergelijkbaar is het 
repliceren van databases, waarvan de 
LUN’s niet tot dezelfde consistency-groep 
behoren. Zo’n database wil je niet van 
de uitwijklocatie opstarten omdat de 
consistentie niet gegarandeerd is. Je hebt 
alleen een schijnveiligheid gecreëerd.
Veel managers, en andere leken, hebben 
het idee dat de cloud hiervoor de oplos-
sing is. Outsourcen en cloud kunnen een 
oplossing voor ‘iets’ zijn, maar lossen niet 
automatisch je problemen op. Daarvoor 
moet men weten hoe storage geregeld is, 
als het al geregeld is. Dat gaat verder dan 
de prijs per GB. Ofwel verder inzoomen; 
dus afdalen naar een niveau waar je 
zicht hebt op de zaken. 

Nooit gehoord van dat 
ziekenhuis waar na 

updates van 
diskfirmwares op het 

cluster alle data 
corrupt was?

Van grote hoogte

Gert Brouwer 
Brouwer is onafhankelijk adviseur  
Brouwer Storage Consultancy  

(www.brouwerconsultancy.com).
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Samenwerken tussen  IT-beheerdomeinen
In deel 3 – en de komende twee artikelen – beschrijven we 
de samenwerking tussen de domeinen bij het doorvoeren 
van wijzigingen op bestaande applicaties. Dit is 
waarschijnlijk het gebied waarin samenwerking tussen de 
drie beheer domeinen het meest cruciaal is en problemen 
in de samenwerking de meest ingrijpende consequenties 
hebben. Dit geldt niet alleen bij maatwerksystemen; ook 
bij wijzigingen op andere systemen (zoals pakketten), die 
veelal als cloudoplossing worden aangeboden, moet er 
nauw samengewerkt worden. 

De samenwerking tussen de be-
heerprocessen worden weer be-
schreven aan de hand van BiSL, 
ASL en ITIL. In de drie modellen 

wordt uitvoerig aandacht besteed aan 
het proces Wijzigingenbeheer (of Change  
Management), een proces dat bedoeld is 
om de gewenste veranderingen te inventa-
riseren, prioriteren, plannen, coördineren, 
evalueren en bij te sturen. Bij BiSL gaat het 
om veranderingen in de totale informatie-
voorziening, bij ASL om veranderingen in de 
applicaties, en bij ITIL om veranderingen in 
alle mogelijke onderdelen van de IT-dienst-
verlening aan de afnemende gebruikers-
organisaties. 

ASL en BiSL besteden beduidend meer 
aandacht aan het aanpassen van de functi-
onaliteit van de informatievoorziening dan 
ITIL. Vooral het bouwen en het testen van de 
wijzigingen op de applicaties krijgen veel 
meer aandacht. Deze aandacht is terecht, als 
je bedenkt dat meer dan 20 procent van de 
totale IT-kosten van de levenscyclus van een 
informatiesysteem gaat zitten in het up-to-
date houden van de applicatie.1,2 

In BiSL vindt het onderzoek naar de 
consequenties van een wijzigingsverzoek 
(WV) voor de gebruikersorganisatie plaats 
in de processen Wijzigingenbeheer en Spe-
cificeren. In ITIL maakt het uitvoeren van 
een impact analyse deel uit van het proces 
Change Management. Het uitvoeren van een 
goede impactanalyse bij het doorvoeren van 
wijzigingen op een applicatie is dermate cru-
ciaal en complex, dat Impactanalyse binnen 
ASL een afzonderlijk proces is. 

 
Proces-/workflow 

Indien een organisatie gebruikmaakt van 
applicaties waarvan zij zelf geheel of ge-
deeltelijk de functionaliteit kan bepalen 
(zoals maatwerkapplicaties, maatwerk-
interfaces of parametriseerbare pakketten) 
ziet de flow er in grote lijnen als volgt uit: 

Nadat op basis van de impactanalyses door 
business informatiemanagement (BIM) is 
besloten welke wijzigingsverzoeken worden 
doorgevoerd, wordt door BIM tevens vastge-
steld in welke release welke wijzigingsver-
zoeken worden meegenomen. AM zorgt voor 
aanpassing van de applicatie; BIM voor de 
aanpassingen in de niet-geautomatiseerde 
informatievoorziening (NGIV, zie figuur 1), 
zoals workflow/proces, gebruikershandlei-
dingen, formulieren, dossiervorming); ITIM 
zorgt ervoor dat de benodigde infrastructuur 
op tijd gereed is. Daarna wordt getest of de 
gewijzigde applicatie doet wat hij moet doen 
(AM), kan draaien in de productieomgeving 
(ITIM), past binnen de nieuw gedefinieerde 
werkwijze van de gebruikers (BIM), et cetera. 

In de context van Scrum en DevOps – 
waarin continuous integration, -delivery, 
-deployment vaak aan de orde is – klinkt bo-
venstaande misschien gedateerd, maar als 
je alles wat er moet gebeuren ‘uiteenrafelt’ 
kom je op ongeveer dezelfde taken en rol-
len uit, die dan wel heel kortcyclisch worden 
uitgevoerd. 

Ook bij wijzigingen op cloudpakketten 
zijn alle drie de beheerdomeinen relevant. 
De leverancier zal niet alleen de infra- en 
applicatie kant op orde moeten hebben, 
maar ook voeling met de gebruikers moeten 
houden en regelmatige afstemming met de 
gebruikers moeten organiseren. Het pakket 
moet immers blijven aansluiten op de wen-
sen van de gebruikers, eventuele problemen 
moeten worden opgelost en de resulterende 
wijzigingen moeten zonder problemen kun-
nen worden geïmplementeerd, bij voorkeur 
op een wijze die transparant is voor de ge-
bruikers. 

Hoewel de afnemers weinig tot geen con-
trole hebben op wat en hoe er wordt gele-
verd, kan een cloudprovider zich slechts in de 
markt handhaven als hij in de beleving van 
de klant niet wordt ingehaald door betere 
concurrerende producten en diensten. Van 

Serie ITIL, ASL en BiSL
Samenwerking tussen de IT-beheerdomeinen, aan zowel de 
vraag- als de aanbodkant van IT, is van groot belang voor het 
bereiken van goede resultaten bij het aanbrengen van wijzi-
gingen in de informatievoorziening en bij het in stand houden 
ervan. Voor het inrichten van deze samenwerking kan gebruik 
worden gemaakt van een drietal op elkaar aansluitende pro-
cesmodellen: ITIL (voor het inrichten van servicemanagement-
processen met het accent op het beheer van technische infra-
structuren), ASL (voor applicatiemanagement) en BiSL (voor 
businessinformatiemanagement / functioneel beheer). Hoe 
deze samenwerking kan worden vormgegeven, is onderwerp 
van deze artikelenreeks. 
In dit artikel behandelen we een aantal algemene aspecten van 
het doorvoeren van wijzigingen, zowel gebruikmakend van 
(incrementele) agile ontwikkelmethodes als Scrum, als van tra-
ditionele, watervalsgewijze systeemontwikkelingsmethoden. 
In de twee volgende artikelen besteden we aandacht aan de 
samenwerking bij het opstellen en beheren van requirements, 
het uitvoeren van een impactanalyse en het plannen, ontwer-
pen en testen. Ook hierin belichten we beide aanpakken.

Machteld Meijer en Frances van Haagen 

Deel 3: Samenwerken bij wijzigingen op applicaties

Figuur 1. Voorbeeld van gegevensuitwisseling op hoofdlijnen
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‘customer intimacy’ is immers steeds minder 
sprake. Vaak wordt BIM in deze context inge-
vuld met behulp van gebruikersgroepen of 
andere structurele vormen van gebruikers-
vertegenwoordiging.

 Het moge duidelijk zijn dat samenwer-
king tussen de beheerdomeinen bij een aan-
tal onderwerpen heel belangrijk is. Allereerst 
het op elkaar afstemmen van de planning 
van de activiteiten van de diverse beheer-
partijen. Vervolgens het gezamenlijk doorne-
men van de resultaten van de impactanalyse, 
waarbij alle relevante partijen moeten wor-
den betrokken. Ook indien een (cloud)pakket 
wordt gewijzigd, is het belangrijk dat de con-
sequenties ervan in kaart worden gebracht.

 In samenhang hiermee is samenwerking 
belangrijk bij het ontwikkelen en overeenko-
men van de (klant)eisen aan de informatie-
systemen: de requirements. Hoe worden die 
beheerd en opgeleverd? Wat wordt afgespro-
ken over de validatie van de door IT voorge-
stelde oplossing, die vaak in een ontwerp is 
vastgelegd (use cases, functioneel ontwerp, 
storyboards, en dergelijke). Wie test wat? Is 
na het bouwen en testen echt alles gereed 
om de nieuwe versie in productie te nemen, 
zowel bij opdrachtgever als bij IT? En is bij 
cloudoplossingen voldoende getest dat een 
nieuwe release, of een security patch, zon-
der problemen kan worden uitgerold in de 
diverse gebruikersomgevingen? 

Een generiek schema met betrekking 
tot de hoofdlijnen van het wijzigingsproces 
over de beheerdomeinen heen is afgebeeld 

in figuur 2. Een aantal van de onderwerpen 
in de figuur wordt in de komende artikelen 
in deze serie nader uitgewerkt, samen met 
praktische tips en adviezen. Nu meer over va-
rianten in het wijzigingstraject die worden 
bepaald door de gekozen ontwikkelmethode. 

Varianten wijzigingstraject
Hoe het wijzigingsproces wordt doorlopen 
en hoeveel afstemming plaatsvindt tussen 
de beheerpartijen is afhankelijk van de sy-
steemontwikkelmethode die wordt gebruikt. 
We bespreken hier kort de traditionele wa-
tervalaanpak en agile methoden, met name 
Scrum, en de toepassing daarvan in het wij-
zigingsproces.

Waterval
Een aantal jaren geleden werd vooral ge-
werkt volgens de watervalmethode. Deze 
kent een aantal fasen van systeemontwik-
keling – zoals ontwerpen, realiseren, testen 
en invoeren – die opeenvolgend, ofwel wa-
tervalsgewijs, worden uitgevoerd. 

Dit betekent dat de BIM-organisatie 
maar op een paar momenten de kans heeft 
om haar wensen kenbaar te maken en de re-
sultaten van de IT-leverancier bij te sturen. 
Dit geldt zowel bij nieuwbouw als bij het tra-
ject waarin wijzigingen worden aangebracht 
op bestaande applicaties. In feite moeten alle 
eisen vooraf bekend zijn en kan de gebrui-
kersorganisatie pas aan het eind van het tra-
ject (dat soms meer dan een jaar kan duren) 
zien hoe en of het werkt. 

Een belangrijk kenmerk van deze aanpak 
is dat in elke fase één partij de verantwoor-
delijkheid voor die fase heeft. Dit bevordert 
de tussentijdse communicatie niet. De  
uitvoerder van een fase draagt pas aan het 
eind van die fase het resultaat over aan de 
partij die verantwoordelijk is voor de vol-
gende fase.

Een voordeel van deze werkwijze is dat de 
totale samenhang en architectuur goed kun-
nen worden bewaakt. Voor grote ontwikkel- 
en vernieuwingstrajecten is dit belangrijk. Je 
werkt min of meer top-down en de kaders en 
concepten worden vooraf bepaald en steeds 
verfijnd en gevolgd. Ook is het bij deze tra-
ditionele methode relatief eenvoudig om 
de resultaten van het wijzigingstraject te 
bewaken in relatie tot de oorspronkelijke 
businesscase en in relatie tot het eventuele 
programma of project waarvan het deel uit-
maakt. 

Bovendien kunnen er (in theorie) con-
crete toezeggingen worden gedaan aan ge-
bruikers over wat ze in de nabije toekomst 
kunnen verwachten. In theorie, omdat ‘wa-
tervalprojecten’ in de praktijk vaak niet, of na 
langere tijd dan oorspronkelijk ingeschat, tot 
het gewenste resultaat leiden. 

 Andere nadelen zijn dat de wereld op 
belangrijke aspecten soms zo snel verandert 
dat het (aangepaste) systeem al weer verou-
derd is als het in gebruik genomen wordt, 
en dat een opdrachtgever vaak bij aanvang 
van het traject nog niet precies weet wat er 
gewenst is. 

Om de nadelen van de watervalmethode te 
ondervangen, zijn er andere 

systeemontwikkelmethoden waarin 
kortcyclischer wordt ontwikkeld, zoals 

incrementeel ontwikkelen

Figuur 2. Het wijzigingsproces over de beheerdomeinen

Agile
Om de nadelen van de watervalmethode te 
ondervangen, zijn er andere systeemontwik-
kelmethoden waarin kortcyclischer wordt 
ontwikkeld, zoals incrementeel ontwikkelen. 
Hierbij wordt het informatiesysteem staps-
gewijs opgeleverd in werkende delen. Voor 
deze wijze van systeemontwikkeling zijn een 
aantal decennia geleden enkele methoden 
beschreven, zoals prototyping, DSDM en RUP. 

Tegenwoordig maken steeds meer IT-or-
ganisaties gebruik van agile ontwikkelme-
thoden, zoals Scrum, DevOps en de opvolger 
van DSDM: Atern. Deze methoden worden 
vooral veel gebruikt voor kleine en middel-
grote applicaties of voor kleine aanpassingen 
aan grotere applicaties, en in omgevingen 
waar veranderingen in de informatievoor-
ziening aan de orde van de dag zijn en snel 
moeten worden doorgevoerd. Voor grotere 
nieuwbouwtrajecten zien we dat de water-
valmethode nog steeds veel wordt gebruikt, 
hoewel agile hier wel in opkomst is. De erva-
ringen hiermee zijn divers.3,4 

Agile methoden, zoals Scrum, richten zich 
veeleer op ‘geschiktheid voor gebruik’ dan op 
‘conform specificaties’. Scrum heeft de flexi-
biliteit om met veranderende eisen om te 
gaan. De eisen van de gebruikersorganisatie 
worden beknopt vastgelegd in de vorm van 
‘user stories’, waarin wordt beschreven ‘wie’, 
‘wat’, ‘waarom’ wil.

In nauwe samenwerking met de gebrui-
kersorganisatie (in de persoon van de Product 
Owner, vaak de systeemeigenaar, die deel  
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uitmaakt van het ontwikkelteam) bepaalt 
het Scrum-team welke wijzigingsverzoeken 
het eerst zullen worden gehonoreerd in het 
aan te passen of te ontwikkelen systeem. De 
realisatie vindt vervolgens plaats in korte 
zogenaamde ‘sprints’: periodes van bijvoor-
beeld veertien dagen, waarna opnieuw pri-
oriteiten worden gesteld. 

Bij een agile aanpak is voortdurend 
nauwe samenwerking tussen alle betrok-
ken partijen dus een absolute noodzaak. 
Het is essentieel dat de beheerorganisaties 
worden betrokken in het Scrum-proces en 
hierin als ‘stakeholder’ hun verantwoordelijk-
heid nemen. Het Scrum-team moet dus niet 
alleen uit ontwikkelaars, testers en architec-
ten bestaan, maar ook moeten bijvoorbeeld 
functioneel beheerders bij het team worden 
betrokken. Tevens moeten vertegenwoordi-
gers van de beheerorganisaties, waar nodig, 
deelnemen aan de Sprint Review Meeting 
aan het einde van de sprint.

Agile wijzigingsproces 
Aan de hand van Scrum een paar belangrijke 
kenmerken van een agile wijzigingsproces, 
met name waar het afwijkt van de waterva-
laanpak:
•  Scrum is kortcyclisch. Specificaties kun-

nen sneller worden bijgesteld. Ook krijgt 
de gebruikersorganisatie doorgaans eer-
der de beschikking over een stukje nieuwe 
of gewijzigde functionaliteit. Doordat er 
vaker kleine incrementen worden opge-
leverd, wordt het testen van de wijziging 

complexer en tijdrovender. Ook is vaker 
aandacht nodig voor het opleiden of in-
strueren van de gebruikers. Het wijzigings-
proces ziet er in de praktijk ook anders uit. 
Er is minder sprake van grote releases en 
meer van veel kleine releases, die sneller na 
elkaar worden opgeleverd. Prioriteren van 
de wijzigingsvoorstellen is nog belangrijker, 
omdat er met name wordt gestuurd op tijd 
en capaciteit. 

•  Er is, als het goed is, intensieve samenwer-
king tussen de gebruikersorganisatie (ver-
tegenwoordigd door de Product Owner en 
functioneel beheerders) en het ontwik-
kel- of onderhoudsteam. Ook worden ver-
tegenwoordigers van de ITIM-organisaties 
voldoende betrokken. Misverstanden kun-
nen dus sneller boven tafel komen dan in de 
watervalaanpak en de kans is groter dat de 
opgeleverde wijziging beter aansluit op de 
wens van de gebruikers en makkelijker in 
productie kan worden genomen.

•  Doordat in de praktijk bij een agile aanpak 
minder wordt gedocumenteerd dan bij de 
watervalmethode, zal het valideren van een 
wijzigingsontwerp in nauwe samenwer-
king met de functioneel beheerders (moe-
ten) plaatsvinden. Ook technisch beheer-
ders moeten bij de validatie betrokken zijn. 

Kortom: een agile wijzigingsproces kan niet 
zonder de inbreng van vertegenwoordigers 
van alle drie de beheerdomeinen. De par-
tijen moeten de samenwerking gezamenlijk 
vormgeven. Met name de gebruikersorgani-

satie raakt actiever betrokken bij het ontwik-
kelproces en deelt in de verantwoordelijkheid 
daarvoor.  Op de samenwerking bij een aan-
tal specifieke stappen in het wijzigingsproces 
wordt in de komende twee artikelen dieper 
ingegaan.

Drs. Frances van Haagen (frances.van.haagen@ 
axisinto.nl) is interim-manager en management-
consultant bij Axis into Management. 

Dr. Machteld Meijer (machteld.meijer@maise.nl) is 
senior consultant.

Beide auteurs zijn al zo’n vijfentwintig jaar werkzaam 
op het gebied van het beheer van de informatievoor-
ziening. Opmerkingen en suggesties met betrekking tot 
dit onderwerp zijn van harte welkom.

Een agile wijzigingsproces kan niet 
zonder de inbreng  

van vertegenwoordigers van alle drie 
de beheerdomeinen
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Hoewel de meeste bedrijven nog niet 
eens toe zijn aan de inmiddels ‘be-

kende’ converged oplossingen, heeft zijn 
opvolger zich al aangediend, namelijk 
de hyper-converged oplossing. Hyper-
converged is op hoofdlijnen vergelijk-
baar met software-defined storage. Dit 
soort oplossingen gaan deel uitmaken 
van het datacenter van de toekomst, het 
software-defined datacenter. Volgens 
de verkopers van de hyper-converged 
systemen is dit dé toekomst en ze durven 
zelfs nog verder te gaan: het is het einde 
van de huidige SAN- en NAS-systemen. 
Die zullen over vijf jaar in de minderheid 
zijn. Je hoeft niet over een glazen bol te 
beschikken om in te zien dat dit klink-
klare onzin is. Maar wat moet je anders 
doen als je een onvolwassen product aan 
de man wilt brengen dat vanwege aller-
lei licentieperikelen en een overdosis aan 
flashdisks veel te duur is? 
Converged en hyper-converged oplossin-
gen leveren 50 tot 70 procent besparing 
op, zo wordt beweerd. Dat wordt ook al 
meer dan twintig jaar geroepen...

Op het eerste gezicht lijken deze 
oplossingen peperduur, dus als je 

vraagt hoe die lagere total cost of owner-
ship (TCO) wordt gerealiseerd, verschuilt 
men zich achter rapporten van bekende 
bureaus zoals IDC. Rapporten die in op-
dracht van de fabrikanten zijn geschre-
ven! Dergelijke analyses zijn de katalysa-
tor voor de self-fulfilling prophecy. Vraag 
je vervolgens om een voorbeeld dat meer 
past bij de klant in kwestie, dan wordt 
duidelijk dat het behaalde voordeel uit-
eindelijk zou moeten komen uit beheer, 
eenvoud, time-to-market en ga zo maar 
door. Dit hangt helemaal af van hoe het 
bedrijf georganiseerd is. 
Kortom, niets nieuws onder de zon. 
Allemaal open deuren. Maar het is nu 
eenmaal de toekomst dus waarom zou 
je nog investeren in oude technologie? 
Misschien omdat het werkt? 
Ik denk dat deze leveranciers een 
iets te grote broek aantrekken. 
Zelfs als het allemaal zo goed zou 
werken als wordt gesuggereerd, 
duurt het nog heel lang voordat 
alles gemigreerd is naar deze 

nieuwe ‘eieren van Columbus’. Dit ligt 
in lijn met wat geroepen wordt over het 
einde van de fibre-technologie als men 
weet dat alle grote datacenters hier 
gebruik van maken en dat meer dan 90 
procent van alle implementaties fibre 
channel based is. Lieden die hyper-
converged aanprijzen als de gouden 
toekomst zijn geen visionairs. Integen-
deel, ze zijn economisch afhankelijk van 
de verkoop van nieuwe zaken. Dat is de 
enige onderbouwing van hun verhaal.

Niet alleen de technische onvolwas-
senheid en benodigde vervangings-

tijd vormen een obstakel om hyper-
converged tot een serieuze concurrent 
op korte termijn te maken; we zien nu 
al dat in uitgewerkte voorstellen rond 
hyper-converged storage aan alle kanten 
concessies worden gedaan. Dat gaat ten 
koste van de eenvoud, maar het moet om 
te voorkomen dat men met torenhoge 
licentiekosten van Oracle of VMware 
wordt geconfronteerd. Iedereen kent zo 
langzamerhand wel de ‘Oracle-politie’. 
VMware en Microsoft zijn geen haar 
beter. Wie nu een hype(r)-converged 
systeem aanschaft, zal merken dat be-
staande VMware-licenties meestal niet 
hergebruikt kunnen worden. Alles moet 
opnieuw worden aangeschaft.
Dat lijkt precies op de mainframe van 
weleer. Waarom moest dit ook al weer 
weg? Gebrek aan concurrentie, hoge 
licentiekosten, niet alleen bij IBM, maar 
vooral voor de software van Computer 
Associates (CA) die dezelfde praktijken 
eropna hield als de ‘Oracle-politie’ van 

vandaag. 

Waarom nog 
investeren in oude 

technologie? Misschien 
omdat het werkt?

Hyper of hype

Gert Brouwer 
Brouwer is onafhankelijk adviseur  
Brouwer Storage Consultancy  

(www.brouwerconsultancy.com).

Do’s en dont’s 
Wat zijn de do’s en dont’s bij het 
doorvoeren van wijzigingen met 
Scrum? Omdat de voors en tegens 
van een watervalaanpak inmiddels 
wel bekend zijn, beperken we ons 
hier tot Scrum. 
•  Het Scrum-team moet er alert op 

zijn dat de gebruiker(s) met wie 
wordt samengewerkt om de user 
stories te ontwikkelen daadwerke-
lijk hun gehele achterban vertegen-
woordigen. 

•  Experimenteer in het wijzigings-
proces met een integraal team van 
ontwikkelaars en beheerders, in de 
lijn van DevOps. Vergeet hierbij de 
functioneel beheerders niet!

•  Besteed voldoende aandacht aan 
het acceptatietesten. Vervang dit 
niet door een demo. 

•  Zorg ervoor dat de Product Owner 
op zijn taak berekend is, vooral 
waar het gaat om (sturing op) prio-
ritering van wijzigingsvoorstellen. 

•  Help de stakeholders buiten het 
Scrum-team om te gaan met 
de gewijzigde zekerheden die 
agile werken met zich meebrengt, 
bijvoorbeeld door een Agile 
Leadership -training. 

•  Maak heldere rapportages voor de 
stakeholders om inzicht te blijven 
geven in de status van de door te 
voeren wijzigingen. 

•  Het Scaled Agile Framework 
(SAFe©) kan inspiratie bieden voor 
de aansluiting tussen het werk in 
Scrum-teams enerzijds, en project-, 
programma- en portfoliomanage-
ment rondom de Scrum-teams 
anderzijds.5 

•  Breng expliciet alle consequenties 
van de door te voeren wijziging 
in kaart, niet alleen qua functio-
naliteit maar bijvoorbeeld ook op 
het terrein van beheerprocessen 
en beveiligingsmaatregelen en leg 
deze vast. Betrek hier alle relevante 
stakeholders nauw bij.
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Samenwerken tussen  IT-beheerdomeinen
Bij het aanbrengen van wijzigingen in de informatievoorziening is het van cruciaal 
belang dat de betrokken partijen goed samenwerken. Dit geldt voor een aantal stappen 
in het wijzigingsproces. In dit artikel gaan we in op samenwerking bij het opstellen van 
requirements, het uitvoeren van een impactanalyse, ontwerpen en testen.

Indien de informatievoorziening van een 
organisatie moet worden aangepast, 
bijvoorbeeld vanwege veranderingen in 
het bedrijfsproces of door nieuwe tech-

nologische mogelijkheden, moet natuurlijk 
in de eerste plaats duidelijk zijn welke eisen 
(requirements) er worden gesteld aan de 
nieuwe situatie. 

Wensen en eisen
Een requirement beschrijft wat een product 
of dienst zou moeten doen. Dit kan worden 
beschreven op globaal niveau: “We willen van 
alle klanten de huisadressen kunnen vastleg-
gen.” Maar ook op detailniveau: “Het moet 
mogelijk zijn om toevoegingen als ‘driehoog 
achter’ kwijt te kunnen.” 

Het opstellen van requirements voor 

meestal factoren die voor gebruikers min-
der zichtbaar zijn maar toch moeten wor-
den meegenomen in de requirements. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om eisen vanuit ex-
terne wet- en regelgeving (zoals Sarbanes-
Oxley bij bedrijven die genoteerd zijn aan 
een Amerikaanse beurs), om eisen op het 
gebied van informatiebeveiliging (bijvoor-
beeld vervat in normenkaders van Logius1 
en het Nationaal Cyber Security Centrum2) 
en om interne kaders, zoals architectuur-
principes voor de informatievoorziening. 
Ook kunnen er wijzigingsaanvragen van-
uit AM of ITIM komen, die bijvoorbeeld te 
maken hebben met het vervangen van ver-
ouderde technologie.

Serie ITIL, ASL en BiSL
Samenwerking tussen de IT-beheerdomeinen is van groot 
belang voor het bereiken van goede resultaten bij het aanbren-
gen van wijzigingen in de informatievoorziening. In het vorige 
artikel in deze reeks zijn we ingegaan op het algemene proces 
bij het aanbrengen van wijzigingen in applicaties. Beschreven 
is welke stappen in het onderhoudsproces worden onderschei-
den en welke verschillen er zijn tussen watervalsgewijs en agile 
ontwikkelen. In dit artikel werken we een aantal stappen in het 
wijzigingsproces nader uit. In het volgende artikel gaan we in 
op de aansturing bij het doorvoeren van de wijzigingen.

Machteld Meijer en Frances van Haagen 

Deel 4: Samenwerken bij wijzigingen op applicaties (2) 

wijzigingen in de informatievoorziening is 
een verantwoordelijkheid van de vraagor-
ganisatie en dus van business-informatie-
management (BIM). Het is een dynamisch 
proces waarbij veel structurele communica-
tie nodig is tussen BIM en andere vertegen-
woordigers van de gebruikersorganisatie, en 
tussen BIM, applicatiemanagement (AM), 
IT-infrastructuurmanagement (ITIM) en an-
dere mogelijke betrokkenen. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan klanten van de gebruikers-
organisatie, ketenpartners, auditafdelingen, 
externe toezichthouders. 

Dit geldt zowel voor maatwerkapplica-
ties als voor (cloud)pakketten. Bij maatwerk-
applicaties worden de requirements opge-
steld door de afnemers, bij pakketten worden 
deze over het algemeen opgesteld door de 

makers van de pakketten; een deel van de 
BIM-activiteiten is dan dus gepositioneerd 
bij de leverancier. In dit geval is het lastiger 
om communicatie met representatieve ver-
tegenwoordigers van alle belanghebbenden 
te organiseren, en tegelijkertijd moet met 
veel meer zaken rekening worden gehou-
den om in productie niet met onvoorziene 
problemen te maken te krijgen. Zo zullen ei-
sen op het gebied van informatiebeveiliging 
zo goed mogelijk in kaart moeten worden 
gebracht om een zo breed mogelijke gebrui-
kersgroep te kunnen ondersteunen.

Bij het opstellen van requirements speelt 
een drietal aandachtspunten een rol: 
•  Gebruikerswensen zijn voortdurend aan 

verandering onderhevig, omdat de wereld 
nu eenmaal steeds verandert. Om deze 
dynamiek te ondersteunen, moeten er 
van tevoren heldere procedurele en finan-
ciële afspraken worden gemaakt tussen de 
betrokken beheerpartijen. Hier kan bij de 
keuze van de ontwikkelaanpak rekening 
mee worden gehouden.

•  Een bepaalde wijzigingsvraag ontstaat 
vaak vanuit gebruikersperspectief, maar 
moet vervolgens in het wijzigingsproces 
op haalbaarheid worden getoetst vanuit 
allerlei andere invalshoeken, die worden 
vertegenwoordigd door andere ‘stakehol-
ders’ dan de eindgebruikers. Zo komt een 
functionele vraag ook bij de ‘techneuten’ en 
de financiële controllers terecht, die nog ex-
tra eisen kunnen toevoegen. 

•  Om het nog complexer te maken, zijn er 

Een wijzigingsvraag ontstaat vaak 
vanuit gebruikersperspectief,  

maar moet vervolgens op 
haalbaarheid worden getoetst vanuit  

allerlei andere invalshoeken
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Vooral de laatste twee aandachtspunten la-
ten zien dat er rekening moet worden gehou-
den met diverse ‘stakeholders’, ofwel partijen 
die in de gelegenheid moeten worden ge-
steld om iets van de requirements te vinden. 

Er zijn veel ontwikkelmethodieken op de 
markt die het ontwikkelen van ‘goede’ requi-
rements ondersteunen, zoals Scrum, RUP en 
Atern. Het vormgeven van goede communi-
catie tussen de beheerpartijen is echter veel 
belangrijker dan het beantwoorden van de 
vraag wat het juiste ‘template’ voor require-
ments is. Daar springen agile ontwikkelme-
thodieken als Scrum goed op in. Ook kunnen 
agile ontwikkelmethodieken makkelijker 
omgaan met steeds veranderende require-
ments (zie eerder aandachtspunt 1) dan een 
watervalaanpak, omdat de cycli waarin een 
nieuwe versie wordt opgeleverd veel korter 
zijn. 

Vanwege de dynamiek van steeds ver-
anderende omstandigheden is het belang-
rijk dat BIM, AM en ITIM gedurende het 
wijzigingsproces met elkaar blijven praten. 
Immers elke nieuwe wens of eis kan leiden 
tot een verandering in de applicatie, de in-
frastructuur en/of het werkproces van de 
gebruikers. Hierbij heeft BIM de taak om 
regie te voeren en te zorgen voor een over-
legstructuur waarin de drie beheerpartijen 
deelnemen en waarvan de resultaten wor-
den meegenomen in de planning en uitvoe-
ring van de wijziging.

Ook heeft BIM de (vaak lastige) taak om 
ervoor te zorgen dat alle stakeholders hun 

verantwoordelijkheid nemen – zie hiervoor 
ook het vorige artikel van de serie.

BIM is als vertegenwoordiger van de ge-
bruikersorganisatie verantwoordelijk voor 
ontwikkeling, vastlegging en beheer van de 
requirements. Beschikbaarheid van de actu-
ele requirements is nodig:
•  bij het begin van het wijzigingsproces (wat 

is de huidige functionaliteit en wat zijn de 
functionele en niet-functionele eisen aan 
de gewenste veranderingen?);

•  tijdens het wijzigingsproces (aan de hand 
van welke requirements wordt gebouwd en 
getest?); 

•  na inbeheername van het gewijzigde sy-
steem (is dit incident een verstoring ten 
opzichte van hoe het systeem zou moeten 
werken?). 

Consequenties
Een impactanalyse dient om alle conse-
quenties van een voorgenomen wijziging 
in kaart te brengen en speelt een cruciale 
rol bij het ontwikkelen van requirements 
en het nemen van onderbouwde besluiten 
over wijzigingen. Het gaat hier om conse-
quenties voor bijvoorbeeld de gebruikers 
binnen de organisatie, de klanten van de 
organisatie, de ketenpartners, AM, ITIM en 
de hardware. Daarom is het nodig dat er 
een totaaloverzicht is van alle stakeholders 
bij de wijziging. Al die stakeholders brengen 
de consequenties van een wijzigingsvoorstel 
voor hun aandachtsgebied in kaart. Indien 
bepaalde consequenties door de opdracht-

gever als ongewenst worden beschouwd, 
moeten mogelijk (bepaalde aspecten van) de 
requirements worden aangepast. In figuur 1 
is de wisselwerking tussen requirements en 
impactanalyse in beeld gebracht.

 Naarmate de onderdelen van de infor-
matievoorziening meer met elkaar verwe-
ven zijn, is het des te lastiger, maar ook des 
te belangrijker, om een goede impactanalyse 
uit te voeren. Er moet hierbij inzicht zijn in 
de samenhang en afhankelijkheid tussen de 
‘bouwstenen’ die worden gebruikt in de in-
formatievoorziening. 

Bij maatwerkapplicaties is deze samen-
hang idealiter vastgelegd in een architectuur, 
zoals de bedrijfs-, informatie-, applicatie- of 
infrastructuurarchitectuur. Er kan sprake 
zijn van gecompliceerde ketens in de infor-
matiearchitectuur, waarin koppelingen met 
(externe) ketenpartners een cruciale rol spe-
len. In dat geval kunnen wijzigingen conse-
quenties hebben die veel verder gaan dan 
het perspectief van de nietsvermoedende 
gebruiker die een wijzigingsverzoek indient 
of van de applicatiebeheerder van een van de 
informatiesystemen. 

Ook bij cloudapplicaties kunnen wijzi-
gingen ingrijpende consequenties hebben, 
bijvoorbeeld voor compatibiliteit met an-
dere systemen die binnen de gebruikersor-
ganisatie worden gebruikt en de beveiliging 
van gebruikersgegevens. Met name bij public 
cloudapplicaties kunnen wijzigingen voor 
ongewenste verrassingen zorgen. 

In de watervalaanpak is de impact-

Vanwege de dynamiek van steeds 
veranderende omstandigheden  

is het belangrijk dat BIM, AM en ITIM 
gedurende het wijzigingsproces  

met elkaar blijven praten

BIM is als vertegenwoordiger  
van de gebruikersorganisatie 

verantwoordelijk voor ontwikkeling, 
vastlegging en beheer van  

de requirements

analyse een belangrijk expliciet ’tussen-
product’ van het wijzigingsproces en wordt 
zelfs vaak beschouwd als de meest essentiële 
stap. Bij een agile ontwikkelaanpak wordt de 
impactanalyse veelal niet herkend als een 

apart ‘product’. Op basis van de wensen in 
de Product Backlog wordt de ontwikkeling 
ingezet. Toch is ook hier overzicht krijgen en 
houden van alle belangrijke consequenties 
van wijzigingen relevant, hoewel in de werk-

wijze de nadruk ligt op impact in termen van 
tijdsbesteding. Inzicht in de volledige impact 
staat of valt met het betrekken van de juiste 
stakeholders. Het is belangrijk om hier in de 
Product Backlog expliciet aandacht aan te 
besteden. 

Welke vorm de impactanalyse ook aan-
neemt, belangrijke aandachtspunten zijn: 
•  Het is raadzaam dat BIM de regie voert, alle 

partijen bij elkaar brengt en zorgt voor ver-
slaglegging. 

•  Een template of checklist die is samenge-
steld in overleg tussen alle disciplines die 
bij een wijzigingsverzoek betrokken kun-
nen zijn, is een onmisbaar hulpmiddel. In 
figuur 2 geven we een (niet uitputtend) 
voorbeeld van zo’n checklist.

Figuur 1. Wisselwerking requirements en impactanalyse
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•  Om te bepalen welke configuratie-items 
(CI’s) worden geraakt door een wijzigings-
verzoek, is het van belang dat het configura-
tie- en versiebeheer van de CI’s op orde is. De 
registratie van aan te passen programma’s 
en modules vindt normaliter plaats met 
een versiebeheertool, dat er ook voor zorgt 
dat programma’s niet onopgemerkt op 
twee plekken tegelijkertijd aangepast kun-
nen worden. De in gebruik zijnde CI’s wor-
den doorgaans geregistreerd in een CMDB.

•  Naar aanleiding van de bevindingen in de 
impactanalyse kan het nodig zijn om de re-
quirements bij te stellen. BIM heeft hierbij 
een sleutelrol. 

•  Bij het besluitvormingsproces over wijzi-
gingsverzoeken (vaak ingericht rond een 
Change Advisory / Decision Board) moeten 
er voldoende resources worden vrijgemaakt 
voor wijzigingenbeheer- en impactanalyse-
activiteiten, zodat het proces met de vereis-
te slagvaardigheid kan worden uitgevoerd. 
In de praktijk zien we vaak dat bij gebrek 
aan resources de besluitvorming stagneert 
en wijzigingsverzoeken blijven ‘hangen’. 
Dit kan dan het – ongewenste – gevolg 
hebben dat een stagnerend wijzigings-
verzoek onder druk van de business, die 
een wezenlijke dringende behoefte heeft, 
buiten het proces om (dus onbeheerst en 
ongedocumenteerd) wordt uitgevoerd door 
een ‘goedwillende’ ontwikkelaar. Binnen 
Scrum fungeert veelal het hele team, met 
de Product Owner als beslissingsbevoegde 
voorzitter, als Change Advisory Board. Hier-

mee wordt het belang onderstreept van een 
goede vertegenwoordiging van de vraag-
organisatie met voldoende bevoegdheden 
in het scrum-team.

•  Om de kwaliteit van impactanalyses te 
verbeteren is het zinvol om na inproduc-
tiename van een release of individuele 
wijziging met de betrokken partijen een 
evaluatie (bij Scrum: retrospective) te doen 
en daarbij onder andere te bekijken of de 
impactanalyse, achteraf bezien, goed en 
volledig is uitgevoerd. Mogelijk resulteert 
dit in aanpassing van de checklist(s), betere 
collegiale toetsing, meer betrokkenheid van 
de kwaliteitszorgafdeling, of andere verbe-
termaatregelen. 

requirements voor de benodigde wijzigin-
gen in de applicaties door AM vertaald in 
‘bouwbare’ functionele (en technische) ont-
werpen. Afhankelijk van de gekozen ontwik-
kelmethode kunnen de ontwerpen verschil-
lende vormen aannemen, zoals use cases 
(RUP), functioneel-ontwerprapporten (SDM) 
en datamodellen. Bij Scrum wordt gebruik-
gemaakt van user stories. 

 Tijdens de ontwikkeling van het ontwerp 
door AM is het nodig om ook ITIM te betrek-
ken, om de technische haalbaarheid van de 
gekozen oplossing te (blijven) valideren. 

Als definitie van ‘functioneel ontwerp’ 
wordt vaak gebruikt: “Een functioneel ont-
werp is een zodanig gedetailleerde nadere 
uitwerking van de (gebruikers)specificaties 
van het informatiesysteem of de wijzigingen 
hierop, dat deze op eenduidige wijze kunnen 
worden gerealiseerd en getest.” 

Bij watervalsgewijs werken biedt het 
functioneel ontwerp de eerste gelegenheid 
om te toetsen of business en IT een gemeen-
schappelijk beeld hebben van wat de wijzi-
ging precies inhoudt. Bij agile werkmethodes 
zitten gebruikersorganisatie en IT steeds bij 
elkaar en worden de onderlinge beelden 

Bij watervalsgewijs werken worden  
de requirements voor de benodigde 

wijzigingen in de applicaties  
door AM vertaald in 

 ‘bouwbare’ functionele ontwerpen

veel regelmatiger met elkaar uitgewisseld. 
Bij Scrum wordt rechtstreeks gebouwd van-
uit de user stories en is er dus in feite geen 
sprake van een ontwerp. 

Het iteratieve proces van interactie tus-
sen requirements en ‘ontwerp’ is bij Scrum 
onderdeel van de voortdurende uitwisseling 
tussen ontwikkelaar, gebruiker en andere 
stakeholders. 

Aanpassingen in een applicatie moeten 
worden getest. AM test onder andere of er is 
gebouwd wat de bedoeling was en of het re-
sultaat doet wat het moet doen; ITIM test hoe 
het aangepaste systeem zich zal gaan gedra-
gen in een productieomgeving; BIM test of 
het voldoet aan de opgestelde requirements 
en de verwachtingen en of het past binnen 
de – mogelijk aangepaste – werkwijze van de 
gebruikers van het systeem. 

Binnen een scrum-traject wordt gewerkt 
in korte iteraties (sprints). Wijzigingen raken 
veelvuldig een eerder ontwikkeld stuk soft-
ware. Een aandachtspunt hierbij is, dat in 
deze gevallen na elke iteratie een regressie-
test moet worden gedaan. Geautomatiseerd 
testen kan dit ondersteunen.

Bij alle testmethoden, ook bij geauto-

Do’s en dont’s 
•  Focus op wat de verantwoordelijk heden 

zijn van de drie beheerdomeinen en 
bewaak dat die voor jouw organisatie 
adequaat worden ingevuld in het wij-
zigingsproces. Een beheerdomein hoeft 
niet te corresponderen met een organisa-
tieonderdeel!

•  Scrum is niet hetzelfde als niets docu-
menteren. Soms wordt het werk verge-
makkelijkt en/of komt het de kwaliteit 
ten goede als essentiële zaken zijn gedo-
cumenteerd (zoals functionele ontwer-
pen, in wat voor vorm dan ook, om goed 
te kunnen testen).

•  Laat BIM (kenner van de bedrijfsproces-
sen) zich richten op de requirements 
(‘wat’ en ‘waarom’) en AM (kenner van de 
applicaties) zich richten op de ontwerpen 

en oplossingen (‘hoe’). Zo wordt de creati-
viteit van de techneuten optimaal benut.

•  Organiseer vroegtijdig overleg tussen 
BIM, AM en ITIM over de aard van de 
wijzigingen, de hieruit voortvloeiende 
testaanpak en de taakverdeling bij het 
testen. 

•  Welke aanpak je ook gebruikt: voer een 
gedegen analyse uit van de consequen-
ties van een wijziging en leg de resulta-
ten vast. 

•  Zorg ervoor dat verbeteringen in de 
werkwijze, die worden afgesproken 
in evaluaties / retrospectives, worden 
geborgd door ze op te nemen in de 
desbetreffende processen en de proces-
gebruikers erover te informeren.

matiseerd testen en ‘risk based testing’, is 
het nodig dat het testplan wordt gedragen 
door de drie beheerdomeinen en door alle 
andere stakeholders. Bijvoorbeeld om te 
zorgen dat de risico’s waarop de testgevallen 
zijn gebaseerd in kaart zijn gebracht vanuit 
verschillende relevante invalshoeken. En om 
te bewaken dat de testgevallen evenwichtig 
zijn samengesteld. Het gezamenlijk opstellen 
van een testplan, in wat voor vorm dan ook, 
helpt vaak om een systematisch overzicht te 
krijgen van de verschillende testsoorten en 
hun specifieke doelstellingen. 

Drs. Frances van Haagen (frances.van.haagen@ 
axisinto.nl) is interim-manager en management-
consultant bij Axis into Management. 

Dr. Machteld Meijer (machteld.meijer@maise.nl) is 
senior consultant.

Beide auteurs zijn al zo’n vijfentwintig jaar werkzaam 
op het gebied van het beheer van de informatievoor-
ziening. Opmerkingen en suggesties met betrekking tot 
dit onderwerp zijn van harte welkom.

Figuur 2. Checklist impactanalyse

Te beantwoorden vragen tijdens een impactanalyse: 

Wat is de opdracht, wat is het verwachte resultaat?

Welke risico's zijn er (bijvoorbeeld op het gebied van informatiebeveiliging) en welke 
maatregelen/acties zijn mogelijk of noodzakelijk?

Welke producten (configuratie-items) moeten worden gewijzigd?
-dienstverlening(contracten,SLA,DAP,etc.)
-documentatie(voorgebruikenbeheer,functioneelentechnisch,waaronder

beschrijvingenvandewerkwijzemetdeinformatiesystemeninhetbedrijfsproces);
-gebruikershandleidingen,opleidingen,formulieren
-applicatiecomponenten(zoalsprogramma’s,functies,bestandenenoverzichten)
-infrastructuurcomponenten(systeemsoftware,hardwarezoalspc’s,printers,servers,

netwerken)

Welke activiteiten moeten daarvoor worden uitgevoerd?

Wat is de omvang van de wijziging?

Wat zijn de begrote kosten?

Wat zijn de consequenties voor:
-gebruikers?
-bedrijfsprocessen?
-klantenvandegebruikersorganisatieeneventueleandereketenpartners?
-huidigesystemen?
-infrastructuur?
-exploitatie(beschikbaarheid,continuïteit,printcapaciteit,verwerkingscapaciteit,

netwerkbelasting,etc.)?
-inproductiename?

Oplossingen 
Tijdens de eerste stappen van het wijzigings-
proces wordt bepaald welke wijzigingsver-
zoeken worden doorgevoerd en worden de 
eisen aan de nieuwe informatievoorziening 
(de requirements) opgesteld. Een deel van 
de requirements kan leiden tot aanpassin-
gen in de niet-geautomatiseerde informatie-
voorziening, bijvoorbeeld in de afgesproken 
werkwijze van de gebruikers. Deze aanpas-
singen worden ontworpen en aangebracht 
door BIM. De scheiding en relatie tussen de 
geautomatiseerde en de niet-geautomati-
seerde oplossingen moet duidelijk worden 
vastgesteld. 

Bij watervalsgewijs werken worden de 

Voetnoten
[1]  Logius (2013). ICT-beveiligingsassessments DigiD.  

Zie www.logius.nl 
[2]  Nationaal Cyber Security Centrum (2012).  

ICT-beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties.  
Zie www.NCSC.nl
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Samenwerking tussen   IT-beheerdomeinen
Eerder in deze reeks hebben we aangegeven dat het 
wijzigingsproces er bij het doorvoeren van een wijziging in de 
informatievoorziening anders uitziet wanneer gewerkt wordt 
aan de hand van de watervalmethode dan wanneer een agile 
aanpak wordt gehanteerd. Welke methode ook gekozen wordt: 
de besturing moet effectief zijn. Ook bij deze sturing moeten de 
beheerdomeinen goed samenwerken. Daar gaan we in dit 
artikel op in.

Vooral bij grote releases of vernieu-
wingsslagen is het erg belangrijk 
dat verantwoordelijkheden goed 
worden belegd. In de praktijk zien 

we vaak dat niet duidelijk is wie de regie heeft 
over een wijziging op een applicatie en wie 
verantwoordelijk is voor deelprocessen, zoals 
de impactanalyse, ofwel het in kaart brengen 
van de consequenties van de wijziging, en het 
testproces.1 Meestal werkt het niet goed om 
‘samen’ ergens verantwoordelijk voor te zijn; 
beter is het om één functie aan te wijzen die 
verantwoordelijk is. Dit vereist dan wel dat 
deze functie de noodzakelijke bevoegdheden 
heeft, bijvoorbeeld voor het toewijzen van de 

Serie ITIL, ASL en BiSL
Samenwerking tussen de IT-beheerdomeinen is van groot 
belang voor het bereiken van goede resultaten bij het aanbren-
gen van wijzigingen in de informatievoorziening. In het derde 
artikel in deze reeks zijn we ingegaan op het algemene proces 
bij het aanbrengen van wijzigingen in applicaties. In het vorige 
artikel besteedden we aandacht aan het in kaart brengen van 
de wensen en eisen en de consequenties daarvan, en aan het 
ontwikkelen van de oplossingen. In dit artikel gaan we in op de 
aansturing bij het doorvoeren van de wijzigingen.

Machteld Meijer en Frances van Haagen 

Deel 5: Samenwerken bij wijzigingen op applicaties (3) 

benodigde resources voor de desbetreffende 
activiteiten, zoals de impactanalyse door de 
relevante stakeholders. Indien de wijziging 
wordt uitgevoerd in de vorm van een project 
is er vaak sprake van een stuurgroep die de 
eindverantwoordelijkheid heeft. 

Bij grote wijzigingen zijn vaak veel par-
tijen betrokken. Aan de opdrachtgevers-
kant bijvoorbeeld functioneel beheerders, 
informatieanalisten, beveiligingsexperts, 
kerngebruikers (super users), proceseigena-
ren. Aan de IT-kant bijvoorbeeld applicatie-
management (AM) en IT-infrastructuur-
management (ITIM); elk met hun diverse 
afdelingen en specialismen, zoals applicatie-
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onderhoud, systeembeheer, netwerkbeheer 
en werkplekbeheer. Vaak zijn er veel ver-
schillende leveranciers betrokken, terwijl 
er gedurende het aanpassingstraject ook 
verschillende momenten zijn waarop de ac-
tiviteiten van de diverse partijen op elkaar 
moeten aansluiten. Pas als alle requirements 
voor de wijziging helder zijn, kan AM ze uit-
eindelijk doorvoeren. Tussentijdse verande-

ring van eisen kan veel meerwerk met zich 
meebrengen, zeker als de planning al in een 
vroeg stadium is vastgelegd. Dan is het risico 
van tijdsoverschrijding groot. AM neemt dan 
bijvoorbeeld niet voldoende tijd om te testen, 
om toch maar op tijd op te leveren. Waarna 
blijkt dat de gebruikersorganisatie niet vol-
doende testers klaar heeft zitten. Of dat de 
acceptatietestomgeving niet was klaargezet. 

Iemand moet dus in de gaten houden 
dat de planning van werkzaamheden die 
op elkaar aansluiten goed wordt gevolgd en 
dat noodzakelijke wijzigingen in de plan-
ning goed worden doorgevoerd en gecom-
municeerd. 

Bij grote wijzigingen die projectmatig 
worden opgepakt, is er vaak een stuurgroep 
ingericht. Hierin zouden minimaal alle beheer-
domeinen moeten zijn vertegenwoordigd. Dat 
betekent vaak dat er meer dan drie vertegen-
woordigers in de stuurgroep zitten, want ener-
zijds is in de praktijk het business-informatie-
management (BIM) voor een applicatie soms 
verdeeld over meerdere organisatieonderde-
len, en anderzijds is binnen de AM- en ITIM-
domeinen vaak ook sprake van verschillende 
partijen, bijvoorbeeld voor netwerk-, werkplek- 
en systeembeheer. En soms wordt binnen AM 
het wat grotere onderhoud uitgevoerd door 
een afdeling Ontwikkeling en het correctieve 
onderhoud door een afdeling Beheer. 

Als er geen stuurgroep is ingesteld, is het 
verstandig om een eindverantwoordelijke 
(projectmanager) aan te wijzen die optreedt 
namens de gebruikersorganisatie, en hem/
haar voldoende bevoegdheden mee te geven 
om ook medewerkers van de gebruikersorga-
nisatie aan te sturen. Bij een grote wijziging 
wordt binnen de betrokken beheerorganisa-
ties vaak een eigen projectleider aangewezen 
die op de eigen activiteiten stuurt en verant-
woording aflegt aan stuurgroep of project-
manager. In figuur 1 is een voorbeeld van zo’n 
structuur afgebeeld.

Er moet vooral niet worden vergeten om 
de projectorganisatie tijdig op te zetten. Het 
is namelijk belangrijk dat het in kaart bren-
gen van de consequenties van de wijziging al 
deel uitmaakt van het project. Het is een van 
de meest cruciale fasen in een wijzigings-
traject, waar voldoende tijd aan moet wor-
den besteed.

Scrum
De methodische uitgangspunten van agile 
methoden zijn wezenlijk anders dan die van 
de watervalmethode. Opdrachtgevers zullen 
bepaalde ‘zekerheden’ die ze bij de waterval-
methode dachten te hebben, moeten losla-
ten. Het is goed als ze zich hierbij realiseren 
dat watervalprojecten veelal niet volgens de 
oorspronkelijke planning verlopen. 

Omdat opleveringen vanuit scrum-
teams slechts voor de duur van een sprint 
worden vastgelegd, zullen opdrachtgevers 
er bij grotere wijzigingstrajecten veel aan-
dacht aan moeten besteden dat belangrijke 
stakeholders van de wijziging intensief be-
trokken worden bij de uitvoering van het 
scrum-proces. Hierdoor kunnen zij inbreng 
leveren bij de sprintplanning. Ook is de kans 
groter dat de verwachtingen van stake-
holders blijven aansluiten bij de realiteit als 
zij betrokken zijn bij de planning, en ook bij 
de presentatie van hetgeen is opgeleverd 
aan het einde van iedere sprint. De Product  
Owner is verantwoordelijk voor het accepte-
ren van de sprintplanning.

BIM speelt een essentiële rol bij het in 

kaart brengen van de stakeholders en het 
voeren van regie op de betrokkenheid van 
stakeholders, daarbij bewakend dat de stake-
holders hun verantwoordelijkheid kennen en 
nemen.

Tevens is het van belang dat er vanuit de 
scrum-teams helder wordt gerapporteerd 
wat de status van de backlog (het resterende 
werk op hoofdlijnen) is, zodat de oorspronke-
lijke scope en doelstellingen van de wijziging 
(al dan niet vastgelegd in een businesscase) 
voortdurend kunnen worden getoetst en, 
waar nodig, bijgesteld.

In de praktijk zie je regelmatig dat er 
‘boven’ naast elkaar werkende scrum-teams 
nog een (project)manager wordt aangesteld, 
die moet zorgen voor een geconsolideerde 
rapportage naar de opdrachtgever en ook 
aandacht moet geven aan onderwerpen die 
de scrum-teams overstijgen. Dergelijke on-
derwerpen (bijvoorbeeld portfolioplanning, 
afhankelijkheden tussen verschillende soft-
warecomponenten en teamoverstijgende in-
tegratietests) komen – als het goed is – wel 
naar boven in het scrumproces (met name in 
de ‘scrum of scrums’, het scrum-team over-
stijgende overleg). Het is echter vaak verstan-
dig om het oppakken van de output van de 
‘scrum of scrums’, en het sturen op de uit-
voering van de resulterende actiepunten, te 
beleggen bij een rol buiten de scrum-teams. 

Sturing op voortdurende, vaak geau-
tomatiseerde, opleveringen (‘continuous 
delivery’) vanuit de scrum-teams vergt dat 
de door deze teams te volgen procedures, en 

de verdeling van de verantwoordelijkheden 
tussen de verschillende beheerdomeinen ten 
aanzien van die procedures, van tevoren ui-
terst nauwgezet in kaart zijn gebracht. Een 
van de instrumenten die hierbij helpen is het 
expliciet benoemen van de acceptatiecriteria 
van de partij die de output van een procedu-
rele stap in ontvangst neemt. 

Modellen als SAFe2 en LeSS3 zijn ontwik-
keld om agile principes succesvol te kunnen 
toepassen op meer grootschalige product-
ontwikkeling en daarmee ook op meer 
omvangrijke wijzigingen waarbij meerdere 
scrum-teams betrokken zijn. De Agile Release 
Train (SAFe) en het Leading Team (LeSS) ver-
zorgen hier de noodzakelijke teamoverstij-
gende planning en coördinatie. 

Afspraken
In de praktijk zijn er vaak enkele ‘grijze ge-
bieden’ waarover geen (duidelijke) afspra-
ken zijn gemaakt tussen de verschillende 
partijen. De kwaliteit en voortgang van een 
wijzigingstraject kan hierdoor behoorlijk 
worden gehinderd. 

Veelvoorkomende ‘grijze gebieden’ in het 
wijzigingsproces zijn:
•  Wie stuurt wie (AM, BIM, ITIM) aan in pro-

jecten / releases / sprints?
•  Wie mag wijzigingsvoorstellen indienen 

bij wie?
•  Welke inputdocumentatie is nodig voor de 

besluitvorming rond wijzigingen?
•  Wat betekent het voor de taakverdeling 

tussen alle betrokkenen als er continuous 

Praktijkgeval
Bij het doorvoeren van een paar grote aanpassingen in maat-
werkapplicaties nam de projectleider van AM ook de aanstu-
ring van de collega’s van ITIM op zich. Dat functioneerde goed. 
Er was geen stuurgroep aanwezig. Binnen de gebruikersorga-
nisatie (BIM) was wel een projectleider aangewezen, maar deze 
had maar weinig ervaring in die rol. Hij kon zijn planningen 
niet waarmaken. De projectleider van AM probeerde ook hem 
aan te sturen om ervoor te zorgen dat het project niet te veel 
achter ging lopen, want de requirements werden steeds te laat 
opgeleverd, terwijl de implementatiedatum vaststond. Hij had 
echter onvoldoende bevoegdheden om de medewerkers in de 
gebruikersorganisatie die de specificaties moesten aanleveren 
meer tijd aan die activiteit te laten besteden. Het hele project 
liep uit de hand. Er was geen tijd meer voor AM om de wijzi-
gingen goed te testen, dus de resultaten van de acceptatietest 
waren een grote teleurstelling voor de opdrachtgever. Was er 
wel een stuurgroep en/of een projectmanager geweest met 
voldoende bevoegdheden, dan zou het wijzigingstraject onge-
twijfeld beter zijn verlopen.

Figuur 1. Mogelijke projectstructuur

projectmanager namens 
gebruikersorganisatie

projectleider 
AM

projectleider 
ITIM-1

projectleider 
ITIM-2

projectleider 
BIM

Meestal werkt het niet goed  
om ‘samen’ ergens  

verantwoordelijk voor te zijn
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delivery wordt toegepast of als de hele wij-
ziging in één release wordt uitgebracht?

•  Hoe is de concrete taakverdeling en over-
legstructuur tussen de changemanager4 
van BIM en de changemanagers van de IT-
leveranciers? 

•  Wat is de rolverdeling tussen de projectlei-
der en de changemanager in een beheer-
organisatie?

•  Wat is de rolverdeling tussen de project-
manager en de Product Owner?

•  Wie beslist formeel over inhoud en plan-
ning van wijzigingen en releases?

•  Wie is verantwoordelijk voor het initiëren 
en regisseren van het in kaart brengen van 
de consequenties van een wijzigingsvoor-
stel, en voor goed gebruik van de resultaten 
hiervan?

•  Hoe wordt bij het in kaart brengen van  
de consequenties de globale oplossings-
richting bepaald, en met welke mate van 
detail?

•  Wie bepaalt, in welk stadium, of er een pak-
ket wordt ingezet voor het realiseren van 
een deel van de wijziging? Hoe worden hier-
bij kaders vanuit Leveranciersmanagement 
(strategisch) en Contractmanagement (stu-
rend) toegepast?

•  Wie is eindverantwoordelijk voor de  
kwaliteit en volledigheid van tussenpro-
ducten / documentatie, zoals (afhankelijk 
van de gekozen ontwikkelmethode) re-
quirements, user stories, functioneel en 
technisch-ontwerprapporten, use cases, 
test cases? 

•  Wie beheert en onderhoudt de documen-
tatie? 

•  Wie beslist over de verwerking van de test-
bevindingen? 

Bij het opstellen van een beheerovereen-
komst en/of afspraken of procedures over 
wijzigingstrajecten moet dus over al deze 
onderwerpen worden nagedacht, en waar 
nodig moeten er afspraken over worden vast-
gelegd. Die afspraken moeten door de betrok-
ken partijen regelmatig worden geëvalueerd 
en eventueel worden bijgesteld

Conclusie
Ook (zeker!) bij het aanbrengen van wijzigin-
gen in applicaties hebben de drie domeinen 
ieder hun eigen rol, waarin zij elkaar nodig 
hebben. Onderlinge communicatie is hierbij 
essentieel. Er moeten tussen alle betrok-
kenen heldere afspraken worden gemaakt 
over de koppelvlakken, de werkwijze en de 
onderlinge taakverdeling. Het gaat hierbij 
niet alleen om de kwaliteit en de oplever-
data van de uit te wisselen producten (zoals 
wijzigingsverzoeken, consequenties, requi-
rements, ontwerpen, te testen programma-
tuur, testverslagen en andere documentatie), 
maar ook om planningen, overleg, commu-
nicatie, et cetera. 

In een agile context is het belangrijk om 
je bewust te zijn van ‘scrum-team-overstij-
gende’ aspecten die moeten worden inge-
vuld om grootschalig(er) wijzigingen succes-
vol te kunnen uitvoeren. SAFe en LeSS kunnen 
hiervoor inspiratie bieden. 

Drs. Frances van Haagen (frances.van.haagen@ 
axisinto.nl) is interim-manager en management-
consultant bij Axis into Management. 

Dr. Machteld Meijer (machteld.meijer@maise.nl) is 
senior consultant.

Beide auteurs zijn al zo’n vijfentwintig jaar werkzaam 
op het gebied van het beheer van de informatie-
voorziening. Opmerkingen en suggesties met  
betrekking tot dit onderwerp zijn van harte welkom.

Voetnoten
1.  Op regievoering in algemene zin gaan de auteurs  

in het volgende artikel dieper in
2.  Zie http://www.scaledagileframework.com/
3. Zie http://less.works/
4.  Een changemanager is verantwoordelijk voor een 

goede afstemming en afhandeling van alle wijzigin-
gen binnen een specifiek verantwoordelijkheidsge-
bied, dat kan bijvoorbeeld een rekencentrum zijn of 
een afdeling applicatiemanagement die meerdere 
applicaties onder zijn hoede heeft, of een afdeling 
BIM die de informatievoorziening van een bedrijfs-
proces beheert. Hij is vaak binnen zijn aandachts-
gebied voorzitter van de Change Advisory Board. 

Praktische tips
Hieronder een aantal praktische tips voor degenen die zich bezig houden met het inrichten van de samenwerking tussen BIM, AM 
en ITIM. Deze tips gaan voornamelijk over plannen en sturen, maar ook andere aspecten van het wijzigingsproces komen nog in 
beeld.

Do’s
•  bij wijzigingen waar de business wat 

van zal merken: BIM als eindverant-
woordelijke de regie laten voeren over 
het hele wijzigingsproces; dit betekent 
ook het plannen, en sturen op de uit-
voering conform planning;

•  bij Scrum: een Product Owner aanstel-
len die uit de gebruikersorganisatie 
komt;

•  bij substantiële wijzigingen een (be-
knopte!) businesscase maken om de 
kosten te kunnen afwegen tegen de 
baten; 

•  voldoende en structureel communice-
ren met elkaar (een agile aanpak kan 
hierbij helpen);

•  onderhoudbaarheid, exploiteerbaar-
heid, informatiebeveiliging en andere 
niet-functionele aspecten expliciet en 
proactief meenemen bij het ontwik-
kelen van de requirements, ook als de 
gebruiker daar niet zelf mee komt;

•  structureel releaseoverleg hebben  
tussen BIM, AM en ITIM; bij Scrum 
wordt dit ingevuld door het regulier 
overleg tussen de diverse scrum-teams 
(‘Scrum of Scrums’); 

•  alle wijzigingsverzoeken, requirements 
en ontwerpen documenteren en  
binnen BIM een beheerder voor de 
documentatie aanwijzen; 

•  AM en ITIM: ervoor zorgen dat versie-
beheer en configuratiemanagement 
goed op orde zijn en hierover onderling 
afstemmen;

•  de gebruikers alle mogelijkheden geven 
om duidelijk te maken wat ze nodig 
hebben; ook als ze bepaalde pakket-
ten voorstellen, doorvragen naar hun 
daadwerkelijke behoefte; 

•  vanuit IT de gebruikersorganisatie 
duidelijk maken dat: niet alles wat ze 
willen ook realiseerbaar is; niet  
gevraagd is niet gekregen: betrokken-
heid bij IT/IV is niet vrijblijvend. Als 
er input nodig is dan moet die er wel 
komen; als er getest moet worden, er 
ook getest móet worden: niet testen 
betekent accepteren; 

•  goede afspraken maken over de kwa-
liteit en het tijdstip van opleveringen 
aan elkaar;

•  voldoende tijd inplannen voor  
acceptatie en uitrol (transitie);

•  waar mogelijk, afspraken maken  
over de benodigde kwaliteit van  
de opleveringen in de vorm van  
acceptatiecriteria;

•  de medewerkers van de servicedesks 
binnen BIM, AM en ITIM informeren 
over de aard van de wijzigingen die 
worden doorgevoerd en over wan-
neer de wijzigingen in productie zijn 
genomen;

•  ook acceptatiecriteria laten opstel-
len door de beheerpartijen AM, ITIM 
en BIM: zij moeten op basis van de 
opgeleverde producten wellicht hun 
beheer(omgeving) aanpassen of inrich-
ten en moeten vervolgens in de toe-
komst ook weer beheer en onderhoud 
doen. De opgeleverde producten moe-
ten dat mogelijk maken. Daarom is het 
verstandig dat de organisaties die de 
gewijzigde applicatie in beheer nemen 
ook vertegenwoordigd zijn in de scrum-
teams en dat hun acceptatiecriteria 
worden opgenomen in de ‘Definition 
of Done’ (een lijst met criteria waaraan 
een product moet voldoen). 

Dont’s
•  te snel besluiten dat een wijziging er 

wel even ‘tussendoor’ kan;
•  de impactanalyse (hoe die dan ook 

genoemd wordt) overslaan, zodat er 
onvoldoende inzicht is in de consequen-
ties van een wijziging;

•  partijen ‘vrijblijvend’ laten ‘intekenen’ 
op een impactanalyse, in plaats van 
erop te sturen dat álle relevante  
partijen worden betrokken bij de  
impactanalyse;

•  als IT zeggen dat de business verant-
woordelijk is voor de requirements en 
je er verder niet mee bemoeien; formeel 
is dat wel zo, maar zo kom je er niet uit. 
Het is bijvoorbeeld maar de vraag of de 
business altijd verantwoordelijk kan 
worden gehouden voor de goedkeuring 
van een ontwerp. Blijf altijd in gesprek 
met elkaar! 

•  ITIM of BIM pas betrekken bij een  
release als inproductiename nadert;

•  gebruikers en helpdesk(s) pas inlichten 
als de inproductiename al een feit is; 

•  te snel besluiten dat een pakket tege-
moet komt aan de requirements – soms 
is veel maatwerk nodig, waarop een 
pakketleverancier vaak niet is inge-
steld;

•  als BIM inhoudelijk willen sturen op 
de manier waarop AM de applicaties 
aanpast of ITIM de infrastructuur 
voorbereidt.

BIM speelt een essentiële rol  
bij het in kaart brengen van  

de stakeholders en het voeren  
van regie op de betrokkenheid  

van stakeholders
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Samenwerking tussen 
IT-beheerdomeinen
In dit en het volgende artikel in deze serie gaan we het 
hebben over twee belangrijke onderwerpen op sturend 
niveau. In het inleidende artikel kwam al even aan de 
orde dat tal van organisaties te maken hebben met 
een lappendeken van leveranciers van IT-producten en 
-diensten. De vraag hoe je in zo’n situatie overzicht en 
beheersing krijgt en behoudt, is daarmee erg actueel. 
Met andere woorden: hoe voer je op samenhangende 
wijze regie over de leveranciers die een rol spelen in 
het integrale IT-landschap van een organisatie?

ook over sturing (dat is niet hetzelfde als 
mandaat!) op de vraag (‘demand’) als rand-
voorwaarde voor een passend aanbod.     

Aan de vraagkant heeft de keten betrek-
king op de ‘architectuur’ van de klantorgani-
satie en haar (eventuele) ketenpartners. De 
bedrijfsprocessen zijn hierin leidend. Deze 
architectuur wordt ondersteund door de 
informatiearchitectuur, die op haar beurt 
wordt ondersteund door de architectuur van 
de IT-portfolio. 

Zeker bij een lappendeken van IT-leveran-

ciers betekent regievoering ook het creëren 
en bewaken van samenhang en integratie 
tussen de betrokken leveranciers, zodat er, 
waar nodig, een werkende ‘leveranciers-
keten’ ontstaat.

Aan de aanbodkant gaat het vooral om 
overzicht over, en integratie van, alle gele-
verde producten en diensten, die conform 
de architectuur van de IT-portfolio invulling 
geven aan de informatiearchitectuur. 

De producten en diensten moeten zo-
danig op elkaar aansluiten, dat invulling 

wordt gegeven aan elementaire eisen van 
de klantorganisatie. Dit kan weleens lastig te 
realiseren zijn, omdat die eisen een ‘keten-
overstijgend’ karakter hebben. Denk hierbij 
aan correcte gegevensuitwisseling, oplos-
sen van ketenverstoringen, probleemloze  
upgrades van de infrastructuur, ondersteu-
ning van groeiende aantallen transacties in 
bepaalde applicaties in de keten, gecoördi-
neerd aanbrengen van functionele wijzigin-
gen.2 

Daarnaast gaat het aan de aanbodkant 
om inzicht in de specifieke rol en toegevoeg-
de waarde van elke (interne of externe) leve-
rancier binnen het geheel. Op basis hiervan 
kan er een evenwichtige en logische verde-
ling van opdrachten over leveranciers, ofwel 
‘verkaveling’, plaatsvinden.

Serie ITIL, ASL en BiSL
In de vorige vijf artikelen van deze reeks over de samenwerking 
tussen de drie beheerdomeinen business-informatiemanage-
ment (BIM), applicatiemanagement (AM) en IT-infrastructuur-
management (ITIM) is aandacht besteed aan het strategische 
niveau en het wijzigingsproces.
Het onderwerp van dit artikel is de regievoering op leveranciers 
van IT-producten en -diensten. Ook op dit gebied moeten de 
beheerdomeinen nauw samenwerken. Dit is nodig om ervoor 
te zorgen dat de bedrijfsprocessen van de klantorganisatie 
optimaal ondersteund blijven worden, ook in de steeds vaker 
voorkomende situatie dat de IT-dienstverlening wordt uitbe-
steed aan meerdere leveranciers. 
We gaan in op wat regievoering eigenlijk betekent en ook 
belichten we de veranderende rol van interne AM- en ITIM-
organisaties bij uitbesteding van IT-dienstverlening. In het 
volgende artikel zoomen we vervolgens in op het managen van 
de contractuele relatie tussen klantorganisatie en individuele 
leveranciers van IT-dienstverlening. 

Frances van Haagen en Machteld Meijer

Deel 6: Samenwerken bij regievoering op IT-leveranciers 

Het woord ‘regie’ is erg actueel, 
maar wat is ‘regievoering op IT-le-
veranciers’ eigenlijk en hoe onder-
scheidt regie zich van ‘managen’? 

Regie gaat in ieder geval over aansturing van 
datgene wat door de ene partij in opdracht 
van de andere partij wordt uitgevoerd. De 
leverancier managet de uitvoering van de 
diensten. De afnemer houdt in de gaten of 
wat hij krijgt conform de afspraken is; hij 
voert dus regie op de resultaten. 

Zoals Op de Coul al stelde1, krijgen leve-
ranciers – vaak ten onrechte – als enige de 
schuld van problemen bij uitbestedingen. 
Regie maakt deel uit van IT-governance: de 
strategische sturing op IT vanuit business-
perspectief. Daarom gaat regie niet alleen 
over sturing op het aanbod (‘supply’), maar 

Zeker bij een lappendeken van  
IT-leveranciers betekent regie voering 

ook het creëren en bewaken van 
samenhang en integratie tussen de 

betrokken leveranciers
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Waar nodig, moet de samenwerking 
tussen leveranciers worden vormgegeven 
en gefaciliteerd, met behoud van sturing en 
overzicht. 

Voorbeelden samenwerking
Wanneer door de klantorganisatie het be-
heer van applicaties wordt uitbesteed aan 
de ene leverancier en het beheer van de in-
frastructuur waarop de applicaties draaien 
aan een andere leverancier, moet er tussen 
beide leveranciers op een aantal gebieden 
effectief worden samengewerkt om tot ade-
quate dienstverlening te komen. 

Een CMDB (Configuration Management 
Database) is het aangewezen instrument 
om het noodzakelijke totaalbeeld te geven 
van alle (versies van) componenten (confi-
guratie-items) die van belang zijn voor de 
informatievoorziening van de klantorga-
nisatie. Hierin kan tevens in kaart worden 
gebracht welke dienstverlening voor ieder 
configuratie-item is afgesproken. Op het 
gebruik van de CMDB moet actief worden 
gestuurd.  

Ook moeten er eenduidige afspraken zijn 
over het afhandelen van service calls (versto-
ringen, wijzigingsverzoeken en dergelijke). 
Hoe lopen de lijnen bij het registreren van 
calls? Wanneer en hoe wordt een call doorge-
geven van de ene naar de andere partij? Hoe 
wordt integrale sturing op de afhandeling 
vormgegeven?

Regie op zulke onderwerpen is onont-
beerlijk, maar vaak ook lastig. 

Mapping op beheerdomeinen
Regievoering zoals die hierboven wordt 
omschreven, maakt deel uit van het beheer-
domein BIM. Als vertegenwoordiger van 
de gebruikersorganisatie is BIM er immers 
verantwoordelijk voor dat de informatie-
voorziening optimaal blijft aansluiten op de 
bedrijfsprocessen. 

De beheerdomeinen AM en ITIM zitten 
vooral aan de aanbodkant, als leverancier 
en/of ‘service integrator’.   

Randvoorwaarden
Enkele essentiële randvoorwaarden voor ef-
fectieve regievoering zijn: 
•  Om leveranciers effectief te kunnen aan-

sturen, moet de klantorganisatie helder 
voor ogen hebben waarom een dienst 
wordt uitbesteed. Als bijvoorbeeld kosten-
reductie een drijfveer is, is het belangrijk 
dat je inzicht hebt in de huidige kosten van 
een activiteit en inzicht krijgt in de actu-
ele kosten bij uitbesteding van diezelfde 
(!) activiteit.3 

•  De gekozen sourcing-strategie (aantal le-
veranciers, wijze van verkaveling) is van in-
vloed op de wijze van regievoering.3 Maar 
de sourcing-strategie is altijd een afgeleide 
van de bedrijfsstrategie. Dit betekent dat 
er door de business heldere beleidskeuzes 
moeten zijn gemaakt, die zijn doorvertaald 
naar een strategie voor de informatievoor-
ziening.4 Overigens moet bij de keuze van 
een sourcing-strategie ook rekening wor-
den gehouden met de kosten van regievoe-

ring, die hoger zijn naarmate de leverancier 
verder weg zit.5

•  Ook al is er vaak een financiële trigger om 
uit te besteden, het is essentieel om bij de 
regievoering een evenwicht te vinden tus-
sen zowel kwantitatieve als kwalitatieve 
aspecten. Uiteindelijk wordt geen van de 
partijen gelukkig van een ‘wurgcontract’. 
De – in veel gevallen verplichte – aanbeste-
dingen helpen overigens niet echt bij het 
opbouwen van een win-winrelatie. Om zo’n 
aanbesteding te winnen legt de leverancier 
veelal zelf alvast de strop om zijn hals.  

•  Effectieve en deskundige regievoering is 
niet goed denkbaar als regie niet expliciet 
is belegd bij een regiefunctie die de klant-
organisatie vertegenwoordigt richting de 
leveranciers.  

•  De kwaliteit van het resultaat van uitbeste-
dingen is sterk afhankelijk van de kwaliteit 
van het opdrachtgeverschap van de klant-
organisatie. Professioneel opdrachtgever-
schap is een competentie, die ontwikkeld 
moet worden. De regiefunctie kan een 
professionele opdrachtgever beter verte-
genwoordigen dan een opdrachtgever die 
nog volop zoekende is naar zijn rol. In veel 
gevallen bestaat de regiefunctie er dan 
ook mede uit dat de opdrachtgever wordt 
ondersteund in diens professionaliserings-
proces. 

•  Het bedrijfsproces dat moet worden on-
dersteund, en de eisen aan de informatie-
voorziening die daaruit voortkomen, zijn 
leidend bij iedere vorm van uitbesteding en 

dus ook bij de regievoering. Soms betekent 
dit dat er ruimte is om het bedrijfsproces 
aan te passen, zodat er een financieel gun-
stig contract met een pakketleverancier 
kan worden afgesloten. Maar soms bete-
kent het juist dat de klantorganisatie geen 
concessies kan doen, bijvoorbeeld op het 
gebied van informatiebeveiliging, wan-
neer de informatievoorziening werkt met 
privacygevoelige informatie.  

•  Gebruikers worden gemakkelijk verleid om 
rechtstreeks zaken te doen met (cloud-) le-
veranciers. Hierdoor kunnen grote proble-

men ontstaan, bijvoorbeeld als IT-oplossin-
gen niet voldoen aan kaders op het gebied 
van bijvoorbeeld informatiebeveiliging, 
compliance en architectuur.7 De regie-
functie moet de ontwikkelingen binnen de 
business nauwlettend volgen om proactief 
in te kunnen spelen op nieuwe of gewijzig-
de behoeften en ‘wildgroei’ in oplossingen 
te voorkomen.

Van uitvoering naar integratie
De – steeds vaker voorkomende – situatie dat 
de IT-dienstverlening geheel of gedeeltelijk 

is uitbesteed aan externe partijen, betekent 
voor interne AM7- en ITIM-organisaties dat 
hun rol verschuift of wordt uitgebreid. AM 
en ITIM hebben gezamenlijk inzicht in de in-
tegrale portfolio van IT-producten en -dien-
sten. Van uitvoerende, interne leverancier 
worden zij steeds meer ‘service integrator’ 
2,6,8 en ‘single point of contact’ voor de gebrui-
kersorganisatie, vertegenwoordigd door de 
regiefunctie binnen BIM (figuur 1). 

Het CMDB-voorbeeld kan ook dienen om 
het soort verantwoordelijkheden dat bij deze 
nieuwe rollen hoort, en de bijbehorende sa-
menwerking tussen de beheerdomeinen, te 
illustreren:

•  BIM organiseert een CMDB die een helder 
overzicht biedt voor alle betrokkenen bin-
nen de klantorganisatie. In deze CMDB wor-
den alle (versies van) configuratie-items die 
in het IT-landschap van de organisatie figu-
reren geregistreerd en actueel gehouden. 
Ook wijzigingen op de configuratie-items 
worden erin vastgelegd. BIM maakt hier-
over afspraken met de betrokken leveran-

De kwaliteit van het resultaat van 
uitbestedingen is sterk afhankelijk 

van de kwaliteit van het 
opdrachtgeverschap van de 

klantorganisatie

Figuur 1. Positionering regiefunctie
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ciers, of – indien van toepassing – alleen 
met de ‘service integrator’. 

•  AM en ITIM beheren als ‘service integrator’ 
de applicatieve, respectievelijk infrastruc-
turele configuratie-items in de CMDB, en 
zorgen dat voor ieder configuratie-item is 
vastgelegd welke dienstverlening daarop 
door welke partij wordt geleverd. Indien 
ITIM geen zicht heeft op de infrastructuur, 
zoals bij hosting van cloudapplicaties door 
onderaannemers, legt ITIM per ‘configu-
ratie’ helder vast wie de eindverantwoor-
delijke leverancier is en welke dienstver-
leningsafspraken zijn gemaakt. Eventuele 
aanvullende afspraken, bijvoorbeeld over 
directe communicatie tussen gebruikers 
en leverancier in geval van verstoringen, 
worden ook vastgelegd.

Inspiratie vanuit procesmodellen
De procesmodellen BiSL, ASL en ITIL bieden 
inspiratie voor het organiseren van regie op 
het totale ‘sourcing-landschap’. 

Strategisch niveau
De processen binnen de BiSL-procescluster 
‘Opstellen informatiestrategie’ zorgen sa-
men voor een actueel beeld van de toekomst 
van de informatievoorziening, dat de basis 
vormt voor de sourcing-strategie van de ge-
bruikersorganisatie. 

In het proces ‘Bepalen bedrijfsprocesont-
wikkelingen’ wordt onder andere gekeken 
naar veranderingen in het beleid ten aan-
zien van producten- en dienstenportfolio, 

van alle services die door de dienstverlener 
worden uitgevoerd. Omdat in feite alle 
dienstverleners hun eigen beleid hebben ten 
aanzien van de diensten, is een service inte-
grator onontbeerlijk om ervoor te zorgen dat 
de door de gebruikersorganisatie gewenste 
en door de IT-organisaties te leveren dien-
sten op elkaar aansluiten. Hierop gaat ITIL 
niet verder in.

Tactisch niveau
Het BiSL-proces ‘Behoeftemanagement’ is 
het aangewezen proces om te bewaken dat 
de regievoering op leveranciers daadwerke-
lijk resulteert in een informatievoorziening 
die blijvend aansluit bij de behoeften van de 
gebruikers.

Het BiSL-proces ‘Contractmanagement’ 
geeft invulling aan het maken, bewaken en 
verbeteren van contractuele afspraken met 
IT-leveranciers. Het ASL-proces ‘Contract-
management’ geeft richting aan de ‘voor-
kant’ van de dienstverlening vanuit het per-
spectief van AM als leverancier. Onder andere 
het ITIL-proces ‘Service Level Management’ 
doet dit voor de hele IT-dienstenportfolio. In 
het volgende artikel gaan we wat dieper in 
op ‘Contractmanagement’ en geven we prak-
tische voorbeelden van de invulling. 

Inrichting regiefunctie
Voor effectieve regievoering zijn specifieke 
competenties nodig1, die niet per definitie 
behoren tot de ‘corebusiness’ van de gebrui-
ker van IT-ondersteuning.

Ervan uitgaande dat  de benodigde 
competenties aanwezig zijn of worden ont-
wikkeld, zijn er verschillende constructies 
mogelijk om de regiefunctie vorm te geven, 
van centraal tot decentraal en verschillende 
varianten daartussen. 

Vanuit het oogpunt van IT-governance 
heeft het de voorkeur de regiefunctie niet 
te beleggen bij de opdrachtgever zelf, maar 
bij een (virtuele) aparte regieorganisatie, 
ook wel ‘regiebureau’ genoemd1,8, die als 
intermediair fungeert tussen de ‘business’ 
als opdrachtgever (‘demand’) en de ’service 
integrators’ en/of individuele leveranciers  
(‘supply’). Hierbij ligt het voor de hand dat de 
business dienstverleningsafspraken maakt 
met de regieorganisatie als enige contract-
partij. Dit komt de balans tussen kwaliteit 
en kosten van de dienstverlening ten goede, 
omdat de regieorganisatie inzicht heeft in 
zowel de behoeften van de business als de 
uitdagingen en randvoorwaarden van de 
leveranciers.

De regiefunctie wordt weleens uitbe-
steed aan een gespecialiseerde, onafhanke-
lijke externe partij.9 Aandachtspunten hier-
bij zijn, dat een externe partij veelal minder 
goed op de hoogte is van de te ondersteunen 
bedrijfsprocessen en dat er bij de business 
toch weer regie moet worden georganiseerd 
op de regiepartij. 

Drs. Frances van Haagen (frances.van.haagen@ 
axisinto.nl) is interim-manager en management-
consultant bij Axis into Management. 

Dr. Machteld Meijer (machteld.meijer@maise.nl) is 
senior consultant.

Beide auteurs zijn al zo’n vijfentwintig jaar werkzaam 
op het gebied van het beheer van de informatie-
voorziening. Opmerkingen en suggesties met  
betrekking tot dit onderwerp zijn van harte welkom.

Do’s en dont’s
•  Zorg dat de risico’s en daaruit voortvloeiende eisen op het gebied van informatie-

beveiliging goed in kaart zijn gebracht en neem deze mee bij de regievoering.

•  Ontwikkel als regiefunctie een producten- en dienstencatalogus, die ondersteunt 
bij het uniformeren van de dienstverlening vanuit de ‘procesarchitectuur’ en het 
specificeren van de dienstverlening voor de configuratie-items in de CMDB.

•  Durf als gebruikersorganisatie vragen te stellen aan leveranciers. Ook al zijn zij 
technisch (veel) beter op de hoogte, uiteindelijk gaat het om jouw bedrijfsproces 
en het vertrouwen dat jij hebt (of niet).   

•  Laat je bij ‘verkavelen’ niet alleen leiden door de prijs, maar ook – en vooral – door 
de procesarchitectuur van de business. Anders kan uitbesteden juist nog wel eens 
duur uitpakken.

•  Maak belangrijke drijfveren voor uitbesteding zichtbaar in de KPI’s voor de dienst-
verlening die worden afgesproken met de ‘service integrator’. 

•  Ontwikkel eigen KPI’s voor de regieorganisatie: ‘al doende leren’.

•  Laat KPI’s zich gaandeweg ontwikkelen. Durf daarbij (ook) voor ‘zachte’ KPI’s te 
kiezen, zoals gebruikerstevredenheid of beleving van de relatie door klant en (!) 
leverancier.

•  Wees betrokken bij onderling overleg tussen leveranciers.

•  Durf de interne AM- en ITIM-organisatie aan te spreken als ‘leverancier’, waarmee 
formele dienstverleningsafspraken worden gemaakt. 

•  Durf regie te voeren op de resultaten en het uitvoerende proces aan de leverancier 
over te laten. Wees er in plaats daarvan vooral op gericht dat de koppelvlakken in 
de keten van leveranciers helder zijn gedefineerd.9

Laat je bij ‘verkavelen’ niet alleen leiden 
door de prijs, maar ook – en vooral – door de 

procesarchitectuur van de business
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leveranciers en personeel (kennis zelf in huis 
halen/houden of uitbesteden?). 

In het proces ‘Bepalen technologie-
ontwikkelingen’ wordt de visie van leveran-
ciers op technologieontwikkelingen, en hoe 
hierop in te spelen, betrokken.

Binnen de BiSL-procescluster ‘Opstellen 
IV-organisatiestrategie’ wordt bepaald op 
welke wijze de informatievoorziening en de 
besluitvorming daarover worden georgani-
seerd. Het proces ‘Leveranciersmanagement’ 
is hierbij richtinggevend ten aanzien van leve-
ranciersbeleid, -evaluatie en -selectie. De pro-
cessen ‘Relatiemanagement gebruikersorga-
nisatie’ en ‘Strategie inrichting IV -functie’ zijn 
verantwoordelijk voor de organisatie van de 

informatievoorziening aan de vraagkant en 
daarmee ook voor de inrichting van de regie-
functie, inclusief de communicatie lijnen met 
de gebruikers organisatie.

Binnen de ASL-procescluster ‘Organiza-
tion Cycle Management’ (OCM) worden door 
de AM-organisatie onderbouwde keuzes ge-
maakt over de toekomstige dienstverlening, 
die onder andere betrekking hebben op de 
rol van externe leveranciers daarbij. De resul-
taten van de processen binnen deze cluster 
vormen mede input voor de sourcing-strate-
gie van de afnemer, mits er een open dialoog 
plaatsvindt tussen AM en BIM. 

Het ITIL-proces ‘Service Portfolio Manage-
ment’ is verantwoordelijk voor het managen 
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Samenwerking tussen 
IT-beheerdomeinen
In de vorige zes artikelen van deze reeks over de samenwerking tussen de drie 
beheerdomeinen business-informatiemanagement (BIM), applicatiemanagement (AM) en 
IT-infrastructuur management (ITIM) hebben we het gehad over strategie van, en regie op de 
informatie voorziening, en over het aanbrengen van wijzigingen op informatie systemen. In 
dit artikel behandelen we opnieuw een belangrijk onderwerp op sturend niveau: 
samenwerking bij het managen van de contractuele relatie tussen de klant (de 
gebruikersorganisatie / opdrachtgever) en de individuele leverancier van beheerdiensten. 

•  Welke vormen van dienstverlening zijn 
afgesproken (bijvoorbeeld correctief en/
of adaptief onderhoud)? De activiteiten 
moeten eenduidig worden beschreven en 
afgebakend.

•  Wat zijn de eisen van de klantorganisatie 
ten aanzien van informatiebeveiliging, en 
hoe wordt hieraan invulling gegeven bij 
het inrichten en uitvoeren van de dienst-
verlening? Denk bijvoorbeeld aan geheim-
houding door personeel van de leverancier, 
beveiliging van netwerkverbindingen, be-
veiliging van gegevens van (klanten van) 
de klantorganisatie (zoals bij testen met 
‘live data’), autorisaties voor inbellen. De 
norm NEN-ISO 27001:2013 (Bijlage A) en 
de bijbehorende praktijkrichtlijn NEN-ISO 

27002:2013 bieden een overzicht van mo-
gelijke aandachtspunten voor de klantor-
ganisatie. 

•  Wat zijn de prestatie-indicatoren voor de 
kwaliteit van de dienstverlening (bijvoor-
beeld: bereikbaarheid tweedelijns help-
desk, reactietijd, doorlooptijd oplossing, 
doorlooptijd impactanalyses, klanttevre-

denheid) en hoe zijn deze gedefinieerd (zie 
ook ‘Goede afspraken’ hieronder)?

•  Op basis van welke gegevens worden de 
prestatie-indicatoren gemeten (bijvoor-
beeld aan de hand van incidentenregistra-
tie, wijzigingenadministratie, bevindingen 
van ‘mystery callers’, klantenquêtes)?

•  Hoe en door wie worden de impact/ 

Serie ITIL, ASL 
en BiSL
In deze artikelenreeks over 
de samenwerking tussen de 
beheerdomeinen is al voor een 
aantal belangrijke samenwer-
kingsgebieden aangegeven 
welke koppelvlakken (interfa-
ces) er zijn, welke processen op 
elkaar moeten aansluiten, en 
hoe de activiteiten verdeeld 
zouden kunnen worden over 
verschillende afdelingen of 
organisaties. In het vorige en 
in dit artikel schenken we aan-
dacht aan de processen op stu-
rend niveau. In deel 6 ging het 
over regievoering, dus over 
aansturing van datgene wat 
door de ene partij in opdracht 
van een andere partij wordt 
uitgevoerd. Goede contracten 
spelen daarbij een belangrijke 
rol. Daarom wijden we aan dit 
onderwerp een apart artikel.

Frances van Haagen en Machteld Meijer 

Deel 7: Samenwerken bij het contractueel aansturen   van beheeractiviteiten

B ij het samenwerken bij het contrac-
tueel aansturen van beheeractivi-
teiten komen een aantal aspecten 
aan bod:

•  Hoe komen goede afspraken tussen klant 
en leverancier over de vormgeving en de re-
sultaten van de dienstverlening tot stand?

•  Hoe zorg je ervoor dat alle activiteiten wor-
den uitgevoerd in overeenstemming met 
de contractuele afspraken, en dat eventu-
ele problemen tijdig en adequaat worden 
gesignaleerd en opgelost? 

•  En vooral: hoe zorg je voor een win-win-
situatie, waarin de contractuele relatie voor 
zowel klant als leverancier toegevoegde 
waarde levert?

We gaan in op contracten die betrekking heb-
ben op diensten die door AM en ITIM worden 
geleverd, zoals beheer en onderhoud van be-
staande applicaties voor een of meer klanten 
en het beheren van (cloud)pakketten.

 Sturing 
Zowel klant als leverancier hebben hun eigen 
aandeel in het proces rond contractmanage-
ment, dat dan ook is terug te vinden in alle 
drie de beheerdomeinen. In dit traject van 
het afsluiten, managen en uitvoeren van con-

tracten vinden in grote lijnen steeds dezelfde 
activiteiten plaats (figuur 1).

In figuur 2 (pagina 22) zijn de proces-
stappen nader toegelicht. Tevens wordt aan-
gegeven welke beheerprocessen, naast het 
contractmanagementproces, van belang zijn 
voor een goede uitvoering van iedere proces-
stap, vooral aan de vraagkant. Inspiratie voor 
de inrichting van de processen is te vinden in 
de beheermodellen.

Bij contracten met leveranciers van 
cloudapplicaties zien die stappen er soms in-
houdelijk iets anders uit. Zo wordt de inhoud 
van de contracten dan meestal in hoge mate 
bepaald door de leverancier van de cloud-
diensten. Ook zal de evaluatie mogelijk niet 
plaatsvinden in gezamenlijkheid, doordat 
de band tussen klant en leverancier minder 
persoonlijk is. 

Afspraken
Het is verstandig om over minimaal de vol-
gende onderwerpen expliciete afspraken 
vast te leggen1:
• Wie beheert de overeenkomst?
•  Hoe vaak en op welke aspecten wordt de 

overeenkomst geëvalueerd?
•  Wat zijn de te beheren objecten (een een-

duidige specificatie is nodig)?

Figuur 1. Proces voor contractmanagement

Hoe zorg je voor een win-win situatie, 
waarin de contractuele relatie voor 

zowel klant als leverancier 
toegevoegde waarde levert?
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van incidenten bepaald?
•  Welke prestatie-indicatoren gelden voor de 

afhandeling van elke prioriteitscategorie? 
•  Op welke locatie wordt de dienstverlening 

uitgevoerd, en welke infrastructuur is hier-
voor aanwezig of moet worden ingericht?

•  Welke eisen stellen de door de leverancier 
gehanteerde tools aan de tools van de klant-
organisatie? 

•  Wat is de verdeling van verantwoordelijk-
heden tussen klant en leverancier? Wat 
zijn voor beide partijen randvoorwaarden 
die door de andere partij moeten worden 
ingevuld (bijvoorbeeld: door BIM bij de 
klant wordt een eerstelijns helpdesk ver-
zorgd, hoe moet deze helpdesk incidenten 
registreren en doorzetten naar AM of ITIM)?

•  Waar zijn de relevante bevoegdheden be-
legd (bijvoorbeeld: wie mag incidenten aan-
melden bij AM of ITIM)?

•  Hoe vindt escalatie plaats, indien nodig? 
•  Hoe groot moet de beschikbaarheid van de 

applicaties zijn (uptime) binnen de afge-
sproken openstellingstijden?

•  Hoe vaak mag de applicatie down zijn en 
hoe lang mag dat gemiddeld duren?

•  Binnen hoeveel uren of dagen moet de pro-
ductieomgeving weer beschikbaar zijn bij 
een grote calamiteit?

•  Wat is de communicatie- en overlegstruc-
tuur op strategisch, sturend en operatio-
neel niveau?

•  Welke training wordt verzorgd door een 
(cloud)pakketleverancier?

•  In hoeverre, en hoe, kan de klant wijzigings-
voorstellen indienen voor de functionaliteit 
van een (cloud)pakket?

•  Specifieke zaken als: oplevering van rappor-
tages; vervanging van werkstations; instal-
latie van nieuwe releases van een (cloud-)
pakket.

Voor het maken van goede afspraken over 
beheerdienstverlening is het essentieel om 

Oplostijden
Klantorganisaties willen met AM-
leveranciers vaak standaard-oplos-
tijden afspreken voor het oplossen 
van fouten in een applicatie. In 
tegenstelling tot bij ITIM, is dat in 
veel gevallen niet mogelijk. Wel kan 
worden afgesproken binnen hoeveel 
tijd de IT-leverancier een analyse 
moet hebben gemaakt van de ver-
storing. Daarbij kan hij dan tevens 
een datum opgeven wanneer het 
probleem opgelost kan zijn, dan wel 
adviseren om de foutoplossing mee 
te nemen in een volgende release (of 
sprint). Uiteraard is het altijd de ge-
bruikersorganisatie die op basis van 
de impactanalyse van de leverancier 
beslist waarvoor wordt gekozen. 

Nr Activiteit Omschrijving en gerelateerde beheerprocessen
1 Formuleren klantvraag Vanuit het bedrijfsproces is een informatiebehoefte ontstaan, die in overleg met de gebruikers

organisatie wordt geformuleerd in de BiSLprocessen ‘Behoeftemanagement’ en ‘Wijzigingenbeheer’. 
Strategische kaders, met name de informatiestrategie die tot stand is gekomen in de BiSLproces
cluster ‘Opstellen informatiestrategie’, worden hierin meegenomen.

2 Vaststellen gewenste  
diensten 

De informatiebehoefte wordt in het BiSLproces ‘Contractmanagement’ vertaald naar gewenste  
specifieke diensten, inclusief het gewenste niveau van dienstverlening. Leidend hierbij zijn het 
karakter en de doelstellingen van het bedrijfsproces en de (strategische) kaders, zoals de informatie
architectuur en het beveiligingsbeleid (die worden opgesteld in de BiSLprocescluster ‘Opstellen 
informatiestrategie’3).
Tijdlijnen, gewenste niveaus van dienstverlening, budgetten, type verrekening et cetera, worden 
vastgesteld door de sturende BiSLprocessen ‘Planning & control’, ‘Financieel Management’ en  
‘Behoeftemanagement’.

3 Leverancier(s)  
selecteren, verkavelen

Op basis van de resultaten van stap 2 worden een of meer leveranciers geselecteerd, waar mogelijk 
uit de lijst van ‘preferred suppliers’. Deze komt tot stand in het strategische BiSLproces ‘Leveranciers
management’, evenals eisen op strategisch niveau die aan leveranciers worden gesteld (bijvoorbeeld 
geografische locatie, of/hoe de eisen op het gebied van informatiebeveiliging worden ingevuld en 
kwaliteitscertificaten). 
In geval van meerdere leveranciers vindt op basis van de selectieresultaten de verdeling (ofwel  
‘verkaveling’) van diensten over de leveranciers plaats. 

4 Contracteren Op basis van de vorige stap worden contractonder¬handelingen gevoerd tussen (de regieorganisa
tie van) de klant en de leverancier en wordt een overeenkomst opgesteld, die door beide partijen 
wordt ondertekend. Deze wordt vaak aangevuld met een service level agreement (SLA), waarin de 
prestatieindicatoren voor de dienstverlening zijn gespecificeerd, en soms met een bijbehorend, 
meer gedetailleerd, Dossier Afspraken en Procedures (DAP). Mogelijk is er een overkoepelende 
raamovereenkomst aanwezig, waarmee het contract in overeenstemming moet zijn. Uurtarieven 
en algemene voorschriften op het gebied van de informatiebeveiliging zijn vaak opgenomen in zo’n 
raamovereenkomst.

5 Bewaken De uitvoering van de overeenkomst wordt op operationeel niveau bewaakt aan de hand van de 
afgesproken prestatieindicatoren. Binnen BiSL heeft, naast ‘Contractmanagement’, ‘Operationele
ITaansturing’ hier een belangrijke rol in, binnen ASL is dat ‘Operationele ICTsturing’, en binnen ITIL 
‘Service Level Management’. Indien nodig, vindt bijsturing van de uitvoering plaats. 

6 Evalueren en  
verbeteren

De geleverde dienstverlening en de inhoud van de overeenkomst worden periodiek door beide  
partijen gezamenlijk geëvalueerd. Eventueel worden op basis van de evaluatieresultaten de ge
wenste dienstverlening, dienstverleningsniveaus en/of prestatieindicatoren bijgesteld en opnieuw 
overeengekomen. Mogelijk wordt ook de verkaveling van diensten aangepast. Daarnaast kan de 
leverancier zijn eigen strategie en dienstenportfolio aanpassen.
Indien van toepassing, wordt naar aanleiding van evaluatieresultaten de lijst van ‘preferred  
suppliers’ aangepast.

 Figuur 2. Toelichting processtappen bij contractmanagement
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over de kwaliteit en voorspelbaarheid van 
het scrum-proces, bijvoorbeeld: percentage 
schattingen dat correct is gebleken voor 
wat betreft de verwachte story-punten en 
de hoeveelheid inspanning die het team 
nodig dacht te hebben om de wijziging te 
realiseren; aantal ‘eenheden’ (veelal story-
punten) dat per sprint wordt gerealiseerd 
(‘velocity’), waarbij de dagelijkse trendlij-
nen worden bijgehouden; geplande func-
tionaliteit die daadwerkelijk is opgeleverd 
in de sprint.

•  de manier waarop de tevredenheid van de 
klant en van de scrum-teams wordt geme-
ten en bewaakt.

Contract-implementatie 
Voordat een overeengekomen SLA in werking 
kan treden moet meestal nog een aantal 
randvoorwaarden worden ingevuld bij beide 
contractpartijen. Te denken valt aan zaken als:
•  implementatie van tools bij klant en leve-

rancier;
•  beleggen van rollen in de aansturing (zo-

als contractmanager, servicemanager, in-
cidentmanager), overleg- en rapportage-
structuur en escalatiestructuur;

•  plannen van de noodzakelijke overleggen;
•  instructie van de betrokken medewerkers, 

inclusief onderaannemers.

Dergelijke zaken moeten worden opgeno-
men in het transitie- of implementatieplan, 
dat vaak wordt gebruikt om de daadwerke-
lijke inbeheername van te beheren objecten 
bij IT-leveranciers te plannen en te managen. 

Drs. Frances van Haagen (frances.van.haagen@ 
axisinto.nl) is interim-manager en management-
consultant bij Axis into Management.

Dr. Machteld Meijer (machteld.meijer@maise.nl) is 
senior consultant. 

Do’s en dont’s
•   Zorg dat bekend is welke eventuele onderaannemers worden ingeschakeld. Ga na 

wat dit betekent voor de klantorganisatie, en maak, indien nodig, afspraken over 
de samenwerking tussen klantorganisatie en onderaannemer(s).

•  Betrek alle belanghebbende partijen, ook eventuele onderaannemers, bij het 
opstellen van contracten in het algemeen, en van SLA’s in het bijzonder.

•  Vermijd de valkuil dat er uit enthousiasme, of controledwang, te veel afspraken 
worden gemaakt4. Registratie en rapportage kosten daardoor onevenredig veel 
tijd, terwijl er vaak weinig met de rapportages wordt gedaan. In dat geval is er dus 
zeker geen sprake van een win-winsituatie voor klant en leverancier, terwijl de 
wederzijdse tevredenheid desondanks niet is gewaarborgd.

•  (Her)gebruik voor het op agile wijze onderhouden en vernieuwen van applicaties 
niet klakkeloos een contract dat is gebaseerd op de watervalaanpak. ’Agile’ con-
tracten richten zich immers vooral op het samenwerkingsproces.

•  Zorg dat beheer op een keten van applicaties niet wordt verkaveld tussen verschil-
lende leveranciers, om problemen met bijvoorbeeld testen over de gehele keten 
heen te voorkomen5.

•  Gebruik een checklist voor het selecteren van leveranciers en houd de gebruikte 
selectiecriteria actueel op basis van praktijkervaringen. Gebruik bij voorkeur 
wegingsfactoren bij het ‘scoren’ van de leveranciers tegen deze checklist, want niet 
ieder criterium zal even belangrijk zijn.

•  Leg in het contract vast op welke wijze eventuele afspraken worden gemaakt over 
de uitvoering, bewaking en financiële afwikkeling van activiteiten die buiten de 
SLA vallen, bijvoorbeeld onvoorziene wijzigingen of releases. 

•  Zorg ervoor dat de transitie- en implementatieplannen van de klant en de leve-
ranciers goed op elkaar zijn afgestemd.de te ondersteunen bedrijfsprocessen als 

uitgangspunt te nemen en de benodigde 
afspraken daarop af te stemmen. Zo zou 
het ondenkbaar zijn om voor een bedrijfs-
kritisch proces dat 7x24 uur ‘in de lucht’ is 
(bijvoorbeeld het meldkamerproces bij de 
hulpdiensten) af te spreken dat prio 1-ver-
storingen in de IT-ondersteuning alleen tij-
dens kantooruren kunnen worden gemeld 
en opgelost. Maar voor een applicatie die de 

maandelijkse managementrapportages van 
een ministerie ondersteunt, zal het veelal 
niet nodig zijn om te investeren in dure 7x24-
uursondersteuning. 

‘Agile’ onderhoud 
Ook (juist) wanneer door klant en leverancier 
op agile wijze wordt samengewerkt bij het 
onderhouden en vernieuwen van applicaties, 
is het belangrijk dat er heldere contractuele 

afspraken zijn tussen de partijen. Het con-
tract moet agile werkwijzen ondersteunen, 
met als uitgangspunt dat zich een samen-
werkingsproces kan ontwikkelen dat resul-
teert in werkende software. Het is daarbij 
de kunst om een evenwicht te vinden tus-
sen enerzijds de dynamische scope van wat 
wordt opgeleverd door de scrum-teams en 
anderzijds de afspraken die nodig zijn om 
applicaties draaiend te houden en te laten 
blijven aansluiten bij de behoeften van de 
business.

In een agile context is het verstandig 
om in het contract te specificeren wat het 
‘vroegtijdig (wanneer?) en voortdurend (hoe 
vaak?) opleveren van waardevolle (hoe wordt 
dit bepaald?) software’ inhoudt en hoe invul-
ling wordt gegeven aan de stelregel ‘dat de 
tevredenheid van de klant de hoogste priori-
teit van de leverancier moet zijn’2. Voorbeel-
den van onderwerpen waarover afspraken 
kunnen worden gemaakt zijn: 
•  de wijze waarop alle stakeholders samen-

werken in het agile onderhoudsproces, 
inclusief de fasering van de sprints en de 
wijze waarop user stories worden afgehan-
deld;

•  de wijze waarop acceptatiecriteria worden 
overeengekomen, vormgegeven (binnen de 
Definition of Done) en toegepast;

•  beslissingsbevoegdheden en verantwoor-
delijkheden van de betrokken partijen, on-
der andere over het formeel accepteren van 
geleverde software; 

•  de wijze van verrekening van agile onder-
houdsactiviteiten (bijvoorbeeld per story-
punt, een team-specifieke metriek die 
aangeeft hoe moeilijk – complex – een ge-
wenste aanpassing is). Een aandachtspunt 
hierbij is dat de omvang van een story-punt 
arbitrair is en dat zich gaandeweg een ge-
meenschappelijk beeld zal moeten vormen 
over wat verwacht mag en kan worden. 
Goed gekozen performance-indicatoren 
kunnen hierbij helpen;

Vormgeving contract
•  Om discussies tussen de contractpartijen te voorkomen moeten de contractuele 

documenten zijn voorzien van actuele documentbeheerinformatie, zoals versie, 
documenthistorie, datum, goedkeuringen. 

•  Het komt de overzichtelijkheid en ‘beheerbaarheid’ van de overeenkomst ten 
goede om de contractuele afspraken in zo min mogelijk verschillende documenten 
op te nemen. 

•  Als er sprake is van meer dan één contractdocument, bijvoorbeeld raamovereen-
komst, SLA en bijbehorende DAP, is het belangrijk om de functie en onderlinge sa-
menhang van de documenten goed te beschrijven en te zorgen dat de documenten 
onderling consistent zijn en blijven. Het voordeel van het scheiden van SLA en DAP 
is, dat het DAP als bijlage van de SLA eenvoudiger gewijzigd kan worden dan de SLA. 
Vergaderfrequenties, invulling van verantwoordelijke rollen, samenwerkingsvor-
men en dergelijke, zullen toch vaak frequenter veranderen dan dat je het circus van 
goedkeuring rondom een formele SLA, of zelfs raamovereenkomst, wilt optuigen.

Meten
Om de afgesproken niveaus van dienstverlening te kunnen bewaken, is het noodza-
kelijk dat ze daadwerkelijk kunnen worden gemeten en dat klant en leverancier het 
eens zijn over de juistheid van de metingen. Dit lijkt vaak eenvoudiger dan het is. 
Zo moet voor het meten van de tijd die nodig is voor het oplossen van een versto-
ring een aantal randvoorwaarden zijn ingevuld:
•  helderheid over wanneer de klok begint en ophoudt te lopen naar aanleiding van 

een melding;
•  correcte registratie van de tijden van de relevante ‘mijlpalen’; 
•  een toegankelijk registratiemiddel met de juiste autorisaties.

Beide auteurs zijn al zo’n vijfentwintig jaar werkzaam op het gebied van het beheer van de informatievoorziening. 
Opmerkingen en suggesties met betrekking tot dit onderwerp zijn van harte welkom.

Voetnoten
1.  Zie voor een aantal voorbeelden http://www.aslbislfoundation.org
2.  Zie: http://agilemanifesto.org/principles.html
3.  Backer, Y. , “Informatiebeveiliging en BiSL” (nog te publiceren artikel).
4.  Pols, R. van der, “Modern leveranciersmanagement”, Academic Service, 2009.
5.  Wit, M. de, “Het kan ook goed gaan… - Succesvol uitbesteden van applicatiebeheer”, Double IT, 2013.
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Samenwerking tussen IT- beheerdomeinen
De kwaliteit van de informatievoorziening heeft niet alleen betrekking op de functionele eigenschappen, 
maar ook op niet-functionele eisen die aan de informatievoorziening gesteld worden. Of gesteld zouden 
moéten worden, want niet iedere organisatie is zich even bewust van het belang van die niet-functionele 
aspecten. Het gaat hier om kwaliteitsaspecten waaraan continu, op dagelijkse basis, invulling moet worden 
gegeven om risico’s voor de klantorganisatie tot een minimum te beperken. We vatten deze aspecten 
daarom samen onder de noemer ‘continue kwaliteit’.  In dit artikel laten we zien hoezeer en op welke 
manier de drie beheerdomeinen business-informatiemanagement (BIM), applicatiemanagement (AM) en 
IT-infrastructuurmanagement (ITIM) elkaar nodig hebben om continue kwaliteit van de informatie-
voorziening te realiseren.  

Serie ITIL, ASL en BiSL
In deze artikelenreeks over de samen-
werking tussen de beheerdomeinen 
is al voor een aantal belangrijke 
samenwerkingsgebieden aangegeven 
welke koppelvlakken (interfaces) er 
zijn, welke processen op elkaar moe-
ten aansluiten en hoe de activiteiten 
verdeeld zouden kunnen worden over 
verschillende afdelingen of organi-
saties.
In de twee laatste artikelen besteden 
we aandacht aan het uitvoerende 
niveau. Het vorige artikel was gewijd 
aan de samenwerking bij het afhan-
delen van incidenten. 
In dit laatste artikel komen de niet-
functionele kwaliteitsaspecten van de 
informatievoorziening aan bod, zoals 
performance, informatiebeveiliging, 
onderhoudbaarheid. Hoe komt een – 
grote of kleine(re) – klantorganisatie 
tot passende en realistische eisen op 
deze gebieden en hoe moet er worden 
samengewerkt met en tussen de 
leveranciers om invulling te geven 
aan die eisen?

Machteld Meijer en Frances van Haagen

Deel 9: Samen werken aan continue kwaliteit van de informatie  voorziening

Continue kwaliteit komt tot uitdruk-
king in eigenschappen als prestatie-
efficiëntie (performance), betrouw-
baarheid, onderhoudbaarheid, 

capaciteit, overdraagbaarheid naar andere 
platforms (portabiliteit), koppelbaarheid met 
andere systemen. Ook informatiebeveiliging 
is een belangrijk continue- kwaliteitsaspect. 
Informatie beveiliging beschermt de ver-
trouwelijkheid, integriteit en beschikbaar-
heid van informatie, en heeft daarmee ook 
betrekking op bedrijfscontinuïteit. 

Zoals al aangegeven in het tweede artikel 
in deze reeks1, kan een organisatie eigenlijk 
pas onderbouwde keuzes op operationeel 
niveau maken als het huidige en toekom-
stige speelveld in kaart is gebracht en stra-
tegische keuzes zijn gemaakt. Aan welke 
continue-kwaliteitsaspecten aandacht moet 
worden besteed, en in welke mate, hangt dan 
ook nauw samen met kansen en risico’s die 
worden onderkend in het speelveld. Zo zal 
koppelbaarheid een belangrijke rol spelen, 
als het bedrijfsproces in toenemende mate 
gegevens van allerlei ketenpartners gaat 
gebruiken. En vaak speelt ook informatie-
beveiliging een rol, bijvoorbeeld omdat die 
gegevens privacygevoelig zijn en er een risico 
voor de privacy van de betrokkenen en voor 
de continuïteit van de organisatie (negatie-

ve publiciteit) zou ontstaan als gegevens op 
straat komen te liggen.  
Een handig overzicht van alle kwaliteitsas-
pecten die voor een organisatie mogelijk van 
belang zijn is te vinden in de norm ISO 250102.  

Bewustwording
Continue kwaliteit is niet alleen van be-
lang voor grote organisaties, maar ook voor 
kleine(re). 

Bij de huidtherapeut vraag je je af waar 
je BSN-nummer in haar computer systeem 
ineens vandaan komt. Bij de huisarts moet 
je bij de balie een kwartier wachten om 
een afspraak te maken, omdat de webap-
plicatie maar niet wil opstarten. En als 
werkzoekende moet je talloze inlogpogin-
gen doen op de site van het UWV, wegens 
overweldigende belangstelling.

Bij het in kaart brengen van alle eisen die aan 
informatiesystemen worden gesteld, ook op 
het gebied van continue kwaliteit, is het be-
langrijk om alle stakeholders goed in beeld 
te hebben en een actueel overzicht te heb-
ben van hun belangen en eisen3. Dit geldt ook 
wanneer die systemen al in productie zijn, 
waarbij zich mogelijk nieuwe of gewijzigde 
eisen voordoen. 

Het komt regelmatig voor, dat organi-
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saties eigenlijk nog niet klaar zijn voor de 
actuele eisen die vanuit de buitenwereld 
aan hen worden gesteld, bijvoorbeeld in 
de vorm van wet- en regelgeving. Zo wor-
stelen verschillende grote én kleine(re) or-
ganisaties nog met de vraag hoe zij in het 
kader van de Wet bescherming persoons-
gegevens moeten omgaan met de klant-, 
cliënt- of burgergegevens in hun systemen. 
Het belang van inzicht in het – huidige en 
toekomstige – speelveld en daarmee sa-
menhangende risico’s, en vertaling hier-
van naar informatie beleid (hoe summier 
ook), informatie behoefte en uiteindelijk 
systeemeisen, wordt hiermee nog eens on-
derstreept.

Daarnaast blijven eisen, zeker op het 
gebied van continue kwaliteit, vaak impli-
ciet. Bijvoorbeeld: de opgevraagde gegevens 
moeten in de nieuwe release even snel op het 
scherm verschijnen als in de vorige release. 
Hoe snel is dat dan? En hebben we wel aan-
gegeven dat dit belangrijk is? 

Kortom: ken al uw stakeholders! En: niet 
gevraagd, niet gekregen!

Geld versus risico
Continue kwaliteit kost altijd geld. Om ver-
antwoorde investeringen te doen is samen-
werking tussen de beheerdomeinen onont-
beerlijk.

Prioriteiten in de bedrijfsprocessen kan 
‘de business’ alleen zelf bepalen. Om de 
kwetsbaarheden bloot te leggen is veelal 
hulp van IT-experts nodig, maar ook dan 

is het de business zelf die de risico’s voor 
de bedrijfsvoering moet inschatten. Welke 
maatregelen kunnen worden ingezet om 
belangrijke risico’s te mitigeren, behoort 
tot de expertise van AM en ITIM. De busi-
ness heeft uiteindelijk het mandaat om in 
continue-kwaliteitsmaatregelen te investe-
ren – of niet. 

Continuïteit plannen
Niet alleen voor grote organisaties is het 
van belang om een (formeel of informeel) 
continuïteitsplan te hebben en – vooral ook 
– actueel te houden. Het ligt voor de hand 
dat BIM hierin de regie neemt en het conti-
nuïteitsplan beheert.  

Op basis van inzicht in het huidige en toe-
komstige speelveld wordt in kaart gebracht 
welke onderdelen van de informatievoorzie-
ning onmisbaar zijn. Deze moeten dus bij 
calamiteiten, zoals langdurige stroomuitval, 
overstroming, brand, snel weer beschikbaar 
zijn. Maar ook moeten juist die onderdelen 
wellicht extra beveiligd worden tegen fraude 
en oneigenlijk gebruik, bijvoorbeeld inbra-
ken door hackers. De noodzaak van continu-
iteitsmaatregelen wordt dus sterk bepaald 

door de mate van risico die een organisatie 
loopt wanneer de continuïteit in het geding 
is, en de typen risico’s die worden onderkend 
zijn bepalend voor de continuïteitsmaatre-
gelen die in beeld komen. 

 Ook voor het midden- en zelfs klein-
bedrijf geldt dat er ‘iets van’ BIM zal moeten 
worden ingevuld (door wie dan ook) om in 
kaart te brengen wat het bedrijf doet, welke 
IT daarbij wordt gebruikt, waar de mogelijke 
risico’s zitten en welke continuïteitsmaatre-
gelen nodig zijn. Hier niet over nadenken kan 
veel geld kosten, of erger.

Rol van AM en ITIM
AM en ITIM hebben als IT-leveranciers be-
langrijke verantwoordelijkheden bij het re-
aliseren van continue kwaliteit:
•  Zij kunnen bijdragen aan de bewustwor-

ding van de klantorganisatie, door, waar 
nodig, met BIM in gesprek te gaan over 
continue-kwaliteitsaspecten die zij vanuit 
hun expertise belangrijk vinden.

•  Zij moeten hun eigen wensen en eisen op 
het gebied van continue kwaliteit naar 
voren brengen, bijvoorbeeld inzake onder-
houdbaarheid (en deelaspecten daarvan 

zoals testbaarheid en herbruikbaarheid) 
en portabiliteit. Als hieraan onvoldoende 
wordt voldaan, kan dat impact hebben op 
kwaliteit en/of prijs van de dienstverle-
ning. Bij maatwerk is het dus van belang 
om vanaf het begin van de levenscyclus van 
de applicatie AM en ITIM als ‘stakeholder’ te 
betrekken bij het opstellen en actueel hou-
den van de niet-functionele requirements. 
Pakketleveranciers (al dan niet in de cloud) 
zullen hier logischerwijs op eigen initiatief 
aandacht aan besteden. 

•  Input van AM en ITIM is noodzakelijk om 
te kunnen bepalen hoe door de business 
gewenste continue-kwaliteitsmaatregelen 
kunnen worden geïmplementeerd. Kunnen 
bestaande applicaties worden gewijzigd, 

of is meer ingrijpende vernieuwing van de 
applicatieportfolio nodig? Of: voldoet een 
pakket aan de continue- kwaliteitseisen die 
door BIM worden gesteld?

•  De architectuur van de applicatieportfolio, 
met deelaspecten zoals beveiligingsarchi-
tectuur, speelt een belangrijke rol bij het 
waarborgen van continue kwaliteit. In hun 
rol van ‘service integrator’4 zijn interne 
AM- en ITIM-organisaties leidend in het 
opstellen, actueel houden en bewaken van 
de architectuur.

•  Continue-kwaliteitsmaatregelen vanuit de 
business kunnen consequenties hebben 
voor de interne processen van AM en ITIM, 
zowel bij interne leveranciers als bij pak-
ketleveranciers. Denk aan beveiliging van 

Voorbeeld rond een investeringsbeslissing Testen!
“Moeten we investeren in uitwijk voor een klanteninformatiesysteem, dat niet in de 
cloud draait?” 
•  BIM heeft inzicht in het bedrijfsproces dat door het klanteninformatiesysteem 

wordt ondersteund en gaat – voor alle zekerheid – hierover bovendien in over-
leg met de salesmanager, die eigenaar is van het proces en budgethouder. Is het 
proces bedrijfs- en tijdkritisch? Welk risico is gemoeid met uitval van het systeem 
gedurende langere tijd, en hoe kan dat risico worden gekwantificeerd (geld, klant-
tevredenheid,...)?

•  AM kan de applicatieobjecten en databases in kaart brengen waarvoor uitwijk 
moet worden geregeld. Tevens kan AM inschatten wat het zou kosten om dezelfde 
(en misschien verbeterde of additionele) functionaliteit, en niet te vergeten de 
continue- kwaliteitsaspecten, te laten verzorgen door een cloudapplicatie, en hoe 
dit zou uitpakken in het totale applicatielandschap. 

•  ITIM kan overzien waar het systeem draait, waar het naartoe zou kunnen bij 
uitwijk, hoe de uitwijk periodiek getest kan worden, en wat dat alles kost, mede 
gezien de input van AM. Ook kan ITIM hierin de optie meenemen om uitwijk van 
de klantgegevens te regelen.

•  Alle input overziend, kan BIM de salesmanager adviseren of uitwijk noodzakelijk 
is, en zo ja, hoe die uitwijk georganiseerd zou kunnen worden en wat dat kost.  
De salesmanager besluit of er wordt geïnvesteerd in uitwijk van het klanten-
informatiesysteem. 

Alleen een continuïteitsplan is niet 
genoeg. Een belangrijk, maar vaak 
onderbelicht, onderdeel van het 
continuïteitsplan is het perio-
diek testen van de gekozen 
continuïteitsmaatregelen. 
Beveiligingsmaatregelen 
kunnen bijvoorbeeld wor-
den getest door een perio-
dieke penetratietest (techniek) of phishing-
test (gedrag), uitwijk kan worden getest 
als onderdeel van een brandoefening. 
BIM is verantwoordelijk voor het 
plannen van de testactiviteiten en 
het opstellen van de testscenario’s, 
heeft de regie bij de testuitvoering en 
zorgt voor evaluatie van de testresultaten en invoering van verbetermogelijkheden.
AM en ITIM vervullen in het testscenario hun eigen rollen (die in het continuïteits-
plan zijn beschreven) en geven terugkoppeling over de werking van de geteste 
continuïteitsmaatregelen.

Om verantwoorde investeringen te 
doen is samenwerking tussen de 

beheerdomeinen onontbeerlijk

de ontwikkelomgeving, of aan aandacht 
voor gebruikersdocumentatie, installatie-
instructies en dergelijke. 

•  Vooral ITIM beschikt normaliter over de 
benodigde tools voor het bewaken van 
continue kwaliteit, bijvoorbeeld voor ca-
paciteitsbeheer en voor ‘logging’ om onder 
andere informatiebeveiligingsincidenten 
te kunnen registreren en beoordelen.

Alles in de cloud?
Bij clouddiensten bepaalt de cloudleveran-
cier de invulling van continue-kwaliteits-
aspecten. Hiervoor moet de cloudleverancier 
de bedrijfsprocessen, het speelveld en de 
daarmee samenhangende eisen en wensen 
van zijn (beoogde) afnemers goed kennen. En 
hij moet de risico-analyses, die hij feitelijk na-
mens zijn klanten maakt, op orde hebben en 
actueel houden, en hieraan passende maat-
regelen verbinden. Onderdelen van BIM zijn 
dus in feite bij de cloudleverancier belegd.

De verantwoordelijkheid voor de eigen 
continue-kwaliteitseisen, bijvoorbeeld op het 
gebied van vertrouwelijkheid van klantgege-
vens of beschikbaarheid en performance van 
een platform voor klanten, blijft echter bij de 
afnemer liggen. Deze kan zich niet verschui-
len achter zijn leverancier, als zijn eisen niet 
bekend zijn of niet (eenduidig) kenbaar zijn 
gemaakt. Of als onvoldoende is onderzocht 
of de continue-kwaliteitseigenschappen van 
een clouddienst wel aansluiten bij wat er no-
dig is. Het blijft dus belangrijk dat de afne-
mer inzicht heeft en behoudt in zijn eigen 

TEST
TEST

TEST
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specifieke risico’s en daaruit voortvloeiende 
eisen op het gebied van continue kwaliteit. 

AM en ITIM (al dan niet ingevuld door een 
cloudleverancier) zijn ervoor verantwoorde-
lijk dat die eisen worden ingevuld.  

Wijzigingen
Bij de afhandeling van wijzigingsverzoeken 
op de functionaliteit van een maatwerk-
informatiesysteem moeten continue-
kwaliteitsaspecten uiteraard ook worden 
meegenomen. Dit geldt zowel voor de con-
tinue-kwaliteitseisen (“de performance 
mag niet slechter worden”, “de beschikbaar-
heid moet worden verbeterd”) als voor het 
vaststellen van de haalbaarheid en impact 
van een wijzigingsverzoek (“dan zullen we 
de database anders moeten structureren”, 
“dan zullen we een andere oplossing moeten 
zoeken om de continuïteit te blijven waar-
borgen”). Om vervolgens de oplossingsrich-
ting te bepalen is samenwerking tussen de 
beheerdomeinen van groot belang. Experts 
van alle relevante disciplines, bijvoorbeeld 
performance-, uitwijk- en/of beveiligings-
experts vanuit de IT-leverancier(s), moeten 
betrokken zijn zolang als de oplossing zich 
ontwikkelt. 

Handige processen
Verschillende processen binnen BiSL, ASL en 
ITIL geven houvast bij het definiëren, reali-
seren en bewaken van continue kwaliteit in 
overeenstemming met de specifieke behoef-
ten van individuele organisaties. 

De strategische BiSL-processen leveren 
algemene kaders, die richting geven aan het 
bepalen van relevante continue-kwaliteits-
eisen vanuit de business. Deze worden dan 
op hoofdlijnen vastgesteld in het sturende 
BiSL-proces ‘Behoeftemanagement’. Het uit-
voerende BiSL-proces ‘Operationele IT-aan-
sturing’ richt zich vervolgens onder andere 
op het bewaken van de werking van de in-
formatievoorziening vanuit het perspectief 
van de business, waarbij wordt gestuurd op 

de continue-kwaliteitseisen. Hierbij worden 
beschikbaarheid, bruikbaarheid en continu-
iteit, en de daarvoor benodigde capaciteit, 
expliciet genoemd. Het proces kan echter 
ook worden toegepast op andere continue-
kwaliteitsaspecten van de exploitatie, zoals 
informatiebeveiliging, onderhoudbaarheid 
of portabiliteit. 

Het ASL-proces ‘Operationele ICT-sturing’ 
zorgt ervoor en bewaakt dat (onderdelen 
van) applicaties het gewenste en afgespro-

ken gedrag vertonen in productie en dat de 
dienstverlening hieromtrent ook conform 
afspraken is. 

Capaciteitsbeheer, dat vanuit AM-per-
spectief de afstemming verzorgt met de in-
zet van infrastructuurmiddelen, maakt als 
‘onderliggend’ onderwerp deel uit van dit 
proces.

Continuïteit wordt in ASL in een apart 
proces ‘Continuïteitsbeheer’ behandeld. 
Vastlegging van de continue-kwaliteitseisen, 

evenals eventuele aanpassing van processen, 
wordt bewaakt door het proces ‘Kwaliteits-
management’.
Binnen ITIL zijn op diverse niveaus processen 
gedefinieerd die een rol hebben in de con-
tinue kwaliteit van de IT-diensten (figuur 1).

De onderlinge afspraken op het gebied 
van continue-kwaliteitsaspecten worden 
overigens vastgelegd in de processen Con-
tractmanagement (BiSL, ASL) en Service Level 
Management (ITIL). 

Informatie delen
Om continue kwaliteit te realiseren en te be-
waken is een voortdurende uitwisseling van 
informatie nodig tussen de diverse beheer-
partijen. In figuur 2 is hiervan een voorbeeld 
gegeven aan de hand van het continue-kwa-
liteitsaspect ‘performance’.

Het algemene principe bij de informatie-
uitwisseling is, dat BIM naar AM en ITIM com-
municeert over (wijzigingen in) continue-
kwaliteitseisen. Deze nemen maatregelen 
om aan de eisen te voldoen en koppelen de 
resultaten terug naar BIM als opdrachtgever. 

Do’s en dont’s
•  Laat alle requirements door BIM (dus door de klant) beheren en actueel 

houden. Als er nog geen niet-functionele requirements zijn opgesteld, begin 
daar dan mee bij de eerstvolgende gelegenheid. Zo wordt een referentiekader 
opgebouwd waartegen mogelijke wijzigingen in de applicatieportfolio (al dan 
niet in de cloud) kunnen worden getoetst. 

•  Ontwikkel bij BIM een checklist van generieke niet-functionele requirements, 
die als basis wordt gebruikt bij het specificeren van wijzigingen. Zorg ervoor 
dat deze requirements ook worden meegenomen in de testaanpak voor wijzi-
gingen. 

•  Denk bij het verbeteren van continue-kwaliteitsaspecten, zoals performance, 
niet alleen aan wijzigingen in de infrastructuur, maar onderzoek ook moge-
lijke aanpassingen in de applicatie.

•  Maak heldere afspraken over wie welke continue-kwaliteitsaspecten bewaakt 
en erover rapporteert. Bespreek met ITIM welke aspecten worden bewaakt 
door de gebruikte monitoring-tools, en wat er gebeurt bij geconstateerde 
afwijkingen. 

•  Let erop dat stakeholders bij continue kwaliteit van de informatievoorziening 
niet alleen klanten, medewerkers, ketenpartners, onderaannemers et cetera 
zijn, maar ook bijvoorbeeld toezichthouders.

Om continue kwaliteit te realiseren en 
te bewaken is een voortdurende 

uitwisseling van informatie nodig 
tussen de diverse beheerpartijen
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Figuur 1. Belangrijke betrokken processen binnen BiSL, ASL en ITIL

Figuur 2. Voorbeeld van informatie-uitwisseling op hoofdlijnen met betrekking tot performance
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