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1 Inleiding

EtiAmmos / Shutterstock.com

“Run IT as a Business’,  

‘… denken in diensten’,  

‘… leveren van  

toegevoegde waarde…’, 

‘Business IT Alignment’, 

‘… IT als enabler in plaats 

van supplier …’

Zijn maar een paar van de gevleugelde 

uitspraken die vandaag de dag overal zijn te 

horen en te lezen.  

Allemaal uitspraken die iets zeggen over de 

behoefte aan een volwassenere relatie tussen 

de business en IT. En hoewel veel 

IT organisaties hard bezig zijn om hier handen 

en voeten aan te geven, is onze ervaring dat 

dit slechts ten dele lukt, ondanks de vele 

inspanningen. Hoe komt dat?
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Einstein zei ooit: ‘..we kunnen onze  

problemen niet oplossen met hetzelfde denken 

waarmee we ze gecreëerd hebben’. En daar zit 

wat ons betreft de kern. Wij zien dat binnen veel 

IT organisaties het zogenaamde  

technocratische denken domineert.  

Dit soort denken typeert zich door uit te gaan 

van de vooronderstelling dat als de fysieke  

omgeving van het werk verandert, het gedrag, 

en daarmee dus de kwaliteit van de relatie,  

ook verandert. Dus nieuwe modellen,  

processen, tooling, standaarden, rollen en  

structuren worden geïntroduceerd met als  

verwachting dat ‘logischerwijs, opeens en als 

vanzelf’ de communicatie en samenwerking  

binnen IT - en de samenwerking met de  

business zal verbeteren. Een andere fysieke 

omgeving leidt immers tot ander gedrag.  

Niets is echter minder waar.

‘‘In IT organisaties 

domineert het 

technocratisch 

denken’’



Te lang al proberen we binnen IT met dit 

technocratisch denken onze interne 

organisatie - en de relatie met de business 

te verbeteren. Wij stellen een ander denken 

voor. En lenen daarvoor inzichten van de 

algemeen economische wetenschappen en 

van een Nobelprijswinnaar. 

Binnen dit denken staat centraal in hoeverre 

mensen bereid zijn van andere mensen iets te 

kopen en welke dynamiek hierin speelt. 

Cruciaal hierin is vertrouwen en imago. 

Dit andere perspectief brengt verrassende 

inzichten. Kernwoord hierin is integraliteit. 

Hiermee bedoelen we dat de onderlinge 

samenhang van de belangrijkste

aandachtsgebieden van de IT Bedrijfsvoering 

veel belangrijker is dan de geïsoleerde 

optimalisatie van één van die gebieden.

Anders denken, ander perspectief …

Wij nodigen de lezer uit zich voor te stellen 

dat ze een tweedehandsauto wil kopen. 

En volledigheidshalve zich een citroen en  

een kers in te beelden …
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2 De citroenmarkt

2.1 Het citroenprobleem

Het citroenprobleem is in 1970 door de  

beroemde econoom George Akerlof  

beschreven. Het komt in het kort hier  

op neer. 

In de markt voor tweedehands auto’s zijn er 

dealers die goede auto’s verkopen en dealers 

die slechte auto’s verkopen. De exacte  

definitie van “goed” en “slecht” maakt in dit 

geval niet zoveel uit, omdat we uitgaan van het 

perspectief van de koper. Deze heeft zelf een 

beeld van een goede -  of slechte auto. 

Het probleem is vooral dat het voor potentiële 

kopers van te voren onbekend is welke dealer 

goede en welke dealer slechte auto’s verkoopt. 

Dat kun je immers vaak aan de buitenkant  

moeilijk zien. En als iemand een goede auto 

denkt te hebben gekocht maar deze in de  

praktijk slecht is, dan voelt de koper zich 

belazerd. Wij noemen dat ‘.. een kat in de zak 

gekocht’, in de VS noemt men dat een lemon, 

een citroen. Deze onzekerheid voor de koper 

leidt tot  bepaalde afwegingen en beslissingen, 

met vergaande consequenties voor de gehele 

markt, zoals we zo zullen beschrijven.  

Deze negatieve dynamiek staat bekend als het 

citroenprobleem ( …echter niet te verwarren 

met de Franse autofabrikant Citroën). 

De vraag is nu wat een potentiële koper in  

deze onzekere situatie doet?

Welnu, de slimme, rationele potentiële koper 

maakt een afweging en is bijvoorbeeld bereid 

om voor een goede tweedehands auto 10.000 

euro te betalen en voor een slechte 2.000 euro. 

Maar omdat niet bekend is welke auto goed is 

en welke slecht, middelt de potentiele koper en 

is bereid 6.000 euro te betalen. Met deze prijs 

in het achterhoofd gaat de potentiële koper op 

zoek. 

Maar wat is het gevolg van deze op zich  

rationele afweging? De citroendealers zijn 

graag bereid te verkopen tegen 6.000 euro en 

maken veel winst. Maar de goede dealers, laten 

we deze de kersendealers noemen, hebben 

een probleem. Zij kunnen alleen verkopen 

tegen verlies. Het gevolg hiervan is dat de 

kersendealers zullen verdwijnen of ze moeten, 

noodgedwongen, ook citroendealers worden. 

Veel lezers zullen nu waarschijnlijk denken dat 

dit het risico is van de koper en verkoper, zo 

werkt de markt immers. Toch?
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Er is echter een fundamenteel probleem.  

Door het ‘citroenprobleem’ verslechtert de 

kwaliteit van de gehele markt. Want niet alleen 

staat een tweedehands auto nu synoniem voor 

slechte kwaliteit, maar de prijs die consumenten 

willen betalen neemt ook af. 6.000 euro wordt 

immers al snel 2.000 euro. Dit is een  

vervelende dynamiek die leidt tot marktfalen. 

De kern van het citroenprobleem is 

‘informatie-asymmetrie’, dat leidt tot een neer-

waartse spiraal waar de gehele markt last van 

heeft. Deze dynamiek werkt als volgt. Zoals 

beschreven, weet de verkoper meer dan de  

koper. De verkoper is echter niet bereid of in 

staat om de koper goed te informeren zodat 

deze geen goede afweging kan maken tussen 

goede en slechte producten. 

Dit leidt tot onzekerheid en een bepaald wan-

trouwen bij de kopende partij. Ter compensatie 

hiervan is de koper alleen bereid om een lagere 

prijs te betalen voor het product wat ze wil 

kopen. Dit heeft tot gevolg dat alleen 

producten van mindere kwaliteit worden 

aangeboden en verkocht, omdat op betere 

kwaliteit producten verlies wordt gemaakt. 

Deze mindere producten bevestigen vervolgens 

het wantrouwen van de koper – men heeft 

dus een citroen gekocht! 

Als gevolg hiervan is de koper alleen bereid 

een nog lagere prijs te betalen. En dit gaat 

weer ten koste van de kwaliteit van 

producten die worden aangeboden. Etc. etc. 

etc. Akerlof heeft met deze redenering het 

belang van informatie-symmetrie voor een 

markt aangetoond en daar de nobelprijs 

voor gekregen.
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In dit artikel stellen wij dat IT ook last heeft 

van dit citroenprobleem. De kopers, ofwel 

de business, kunnen vaak niet het  

onderscheid tussen goede en slechte  

leveranciers maken, intern of extern.  

 

Daarnaast is vaak sprake van wantrouwen  

tussen IT en de Business, is er continue  

prijsdruk en weinig bereidheid om te betalen 

voor kwaliteit. Allemaal kenmerken van het  

citroenprobleem. De kernvraag die wij  

vervolgens in dit artikel beantwoorden is hoe 

je als IT organisatie je kunt ontworstelen aan 

dit citroenprobleem en de kopers, de business 

dus, kunt duidelijk maken dat je de hogere  

prijs echt waard bent. 

Op de volgende pagina’s beschrijven we een 

model en aanpak. Ofwel, om in de ogen van 

de business van citroendealer naar 

kersendealer te gaan. 

Het is in onze ogen een zeer actueel onderwerp 

want de business wil graag, en steeds meer, 

goede IT diensten en geen citroen-IT diensten. 

De roep om innovatie, snelle levering en hoge 

kwaliteit neemt immers toe. 

‘‘IT heeft last 
van het citroen 
probleem’’

En gebruikers zelf willen ook steeds meer 

gebruik maken van moderne en goed werkende 

technologie, denk bijvoorbeeld aan de discussie 

over de ‘consumerisation van IT’. Het enige is, 

dat men er nog niet altijd voor wil betalen en dat 

het vertrouwen er vaak niet is dat goede  

diensten worden geleverd. En dat leidt bij de 

koper tot afwachtend gedrag of men gaat zelf 

op zoek naar alternatieven. Waarom? Omdat 

het nog te onduidelijk is of men te maken heeft 

met een “citroen” of met een “kersen“-IT  

organisatie die waarde voor geld levert.
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2.2 Het citroenprobleem van IT

Akerlof heeft met het citroenprobleem 

aangetoond dat door ‘informatie-

asymmetrie’ een hele markt kan falen. 

Informatie-asymmetrie doet zich voor 

wanneer de verkoper meer weet of kan 

weten dan de koper. Informatie-asymmetrie 

is de brandstof van een neerwaartse spiraal 

waarbij wantrouwen bij de koper leidt tot 

prijsdruk, wat op zich weer leidt tot een 

minder kwalitatieve markt, hetgeen het 

wantrouwen weer voedt wat weer leidt tot 

meer prijsdruk. Deze dynamiek is in het 

vorige hoofdstuk beschreven. 

Wij beweren dat IT organisaties, ook al wil men 

graag anders, ook veel last hebben van het 

citroenprobleem. Dit wordt duidelijk wanneer  

we kijken naar de criteria die zorgen voor de 

totstandkoming van een citroenmarkt.  

Zie hiervoor de onderstaande tabel.  

Er zijn sterke parallellen met de situatie waarin 

IT organisaties zich vandaag de dag bevinden, 

zowel interne als externe. In de tabel beschrijft 

de eerste kolom het criterium, de tweede de 

parallel met IT organisatie.

# Criteria waardoor een citroenmarkt ontstaat:

1 De koper kan niet concreet de waarde en kwaliteit 

 van een product vaststellen voordat de koop wordt

 gedaan. De verkoper kent deze waarde wel 

 (=informatie-asymmetrie).

 

2 Er bestaat een prikkel voor de verkoper om een

 product met een lagere kwaliteit te laten doorgaan 

 voor een product met een hogere kwaliteit.

 

3 De verkoper heeft geen geloofwaardig verhaal of 

 techniek om de goede kwaliteit van zijn product 

 over te brengen.   

4 Kopers zijn pessimistisch en wantrouwig over de 

 kwaliteit van de verkoper en zijn producten. 

 

5 Er is geen effectief publiek toezicht of algemeen 

 gehanteerde standaarden om voor consumenten

 kwaliteitsstandaarden te garanderen.

Parallel met IT organisaties:

De business (de koper) heeft te weinig informatie om de daad- 

werkelijke kosten en kwaliteit van een IT dienst te bepalen. De interne 

of externe IT organisatie of IT leveranciers hebben die informatie wel 

of zouden die kunnen hebben. Bij uitbestedingstrajecten is bijvoor-

beeld de vergelijking tussen leveranciers vaak moeilijk te maken en is 

onduidelijk wat de daadwerkelijke kwaliteit voor de gegeven prijs is. 

De onzekerheid bij de koper als gevolg van informatie-asymmetrie 

zorgt ervoor dat IT vaak leeft onder het juk van kostenbesparingen. 

Mindere kwaliteit leveren voor lagere kosten is een –vaak gedwongen 

– oplossing, maar dit sluit niet aan bij de verwachtingen van de klant. 

Hetgeen het citroenprobleem doet groeien.

IT kan zelf niet duidelijk maken wat de kwaliteit, of meerwaarde, is 

van zijn/ haar producten of waarom de prijs rechtvaardig is.

De IT organisatie staat helaas vaak bekend als slecht en te duur. 

IT heeft bijvoorbeeld veel uitval en projecten kosten vaak meer dan 

begroot of falen. IT staat hierdoor al vaak met 1-0 achter.

Er is voor de business geen standaard om grip te houden op de 

kwaliteit van IT. De veelal gekozen standaarden (CMMi, ITIL, COBIT, 

etc.) zijn interne IT standaarden, maar sluiten beperkt aan bij de  

business-ervaring. Het toezicht dat er is, is gericht op interne  

beheersing en niet op kwaliteit voor de klant.



3 Integraliteit

De kern van het citroenprobleem is 

informatie-asymmetrie wat resulteert in laag 

vertrouwen en een slecht imago. 

Vertrouwen is dus een sleutelbegrip 

binnen het citroenprobleem.  

Het simpelweg oplossen van de

informatie-asymmetrie is daarbij 

onvoldoende. Als het vertrouwen er niet 

(meer) is, dan blijft er, heel concreet, 

prijsdruk met alle gevolgen van dien. 

Het is absoluut geen automatisme dat

informatiesymmetrie, als vanzelf, leidt tot 

meer vertrouwen. Daarvoor is meer nodig. 

Om je als IT organisatie te ontworstelen aan het 

citroenprobleem, moet er dus worden gestuurd 

op het verhogen van het vertrouwen. 

Maar hoe dat te doen?

Dit kan het beste worden geïllustreerd aan wat 

bekend staat als de vertrouwensformule, een 

veel gebruikt concept in de wereld van 

leiderschapsontwikkeling en het ontwikkelen 

van partnerrelaties met klanten waarin 

vertrouwen een grote rol speelt. 

De vertrouwensformule luidt als volgt:

(Expertise + Betrouwbaarheid+ Contact)

(Eigen oriëntatie)
Vertrouwen =

Vertaald naar de relatie tussen IT & de 

Business, zegt de vertrouwensformule het 

volgende. De mate waarin de business IT 

vertrouwt, wordt bepaald door vakkennis & IT 

skills van de IT organisatie en de kwaliteit van 

aansturing (expertise), de mate waarin 

bijvoorbeeld de IT diensten het doen, de mate 

waarin bijvoorbeeld afspraken worden 

nagekomen en waarin dienstverlening 

voorspelbaar is (betrouwbaarheid) en de 

kwaliteit van het menselijk contact tussen IT en 

de Business. Dit wordt ook wel ‘rapport’  

genoemd en zegt iets over de mate waarin men 

op de zelfde golflengte zit. Dit is het teller-effect.

Een belangrijk ander aspect is het noemer-

effect van de formule, namelijk de mate van  

eigen oriëntatie. Dit is de inschatting van de 

business of IT echt aansluit bij hun behoeften 

of dat het toch primair ‘…een technisch feestje’ 

blijft voor IT zelf. Met name dit laatste aspect 

wordt vaak onderschat maar het wordt door 

mensen feilloos aangevoeld. 
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De vertrouwensformule laat zien dat er allerlei 

elementen met elkaar samenhangen. Het groei-

en van een lemon- naar een kersendealer vereist 

dat de vertrouwensformule wordt gemaximali-

seerd. Dit kan alleen als de 4 variabelen van de 

vertrouwensformule in onderlinge samenhang 

worden aangepakt. In onderstaande figuur zijn de 

variabelen van de vertrouwensformule vertaald 

naar de meest relevante aandachtsgebieden van 

de IT Bedrijfsvoering.

1)  Technologie: dit omvat de technische kant van de 

 IT bedrijfsvoering, het hart van de dienstverlening,

 zoals het fysieke datacenter en haar faciliteiten, 

 de IT hardware en virtualisatie, de besturings-

 systemen, databases, opslag, netwerk en de 

 middleware

3)  Governance: dit omvat de besturing van de IT, 

 zoals IT beheerprocessen, planning & control, 

 financiën, inkoop en HR

2)  Cultuur & gedrag: hiermee wordt bedoeld de cultuur

 van een organisatie, afdelingen en groepen 

 medewerkers en het gedrag van medewerkers 

 alswel leidinggevenden 

4)  Business Services: dit omvat de samenstelling van

 de daadwerkelijke diensten die de eindgebruikers  

 van de IT afdeling afnemen, zoals werkplek diensten,  

 applicatie functionaliteit en informatie voor de  

 business als wel haar klanten en de wijze waarop  

 deze worden beleefd.

Variabelen vertrouwensformule:

Expertise

Betrouwbaarheid

Contact

Eigen oriëntatie

IT Bedrijfsvoering:

Business Services

Governance

Cultuur & gedrag

Technologie
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Met de aandachtsgebieden van de IT Bedrijfsvoering bedoelen we in dit artikel het volgende:

Op basis van de vertrouwensformule stellen wij dus dat Business Services, Governance, 

Cultuur & Gedrag en Technologie in onderlinge samenhang – dus integraal – moeten worden 

verbeterd. Hiervoor hebben wij een aanpak ontwikkeld. Deze wordt in de volgende paragraaf 

beschreven.
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3.1 Een integrale aanpak om te groeien 

 van citroen- naar kersen IT organisatie.

In onze aanpak staan twee bewegingen 

centraal. Enerzijds is er de verticale 

beweging die vaststelt in welke volgorde en 

samenhang de relevante aandachts-

gebieden van IT Bedrijfsvoering zich

ontwikkelen. Deze beweging noemen wij 

‘De Lagen’. Anderzijds is er een horizontale 

beweging die de verschillende fasen 

beschrijft die de IT organisatie doorleeft 

om te groeien van een citroen naar een kers. 

Deze beweging noemen wij ‘De Fasen’.

Cruciaal in het begrip van onze aanpak is dat 

per fase de lagen moeten worden doorlopen, 

voordat men naar een volgende fase kan gaan. 

Dus in de eerste fase van onze aanpak, moeten 

Technologie, Cultuur & Gedrag, Governance 

& Business Services in evenwicht zijn voordat 

naar de volgende fase kan worden gegaan.

In de volgende paragrafen lichten we  

de lagen en fasen verder toe.
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3.2 De lagen

De onderste laag is de laag van Technologie, vervolgens Cultuur &  

Gedrag, daarna Governance en tenslotte Business services.

Waar het om gaat is dat er een logische volgordelijkheid in zit. 

De succesvolle invulling van een bepaalde laag is afhankelijk van een 

goede invulling van de onderliggende lagen. Ergo: laag 3, alleen kan  

als laag 1 en laag 2 aan minimale vereisten voldoen.

De beweging is dus telkens van laag 1, naar laag 2, naar laag 3 en 

tenslotte naar laag 4. Waarbij natuurlijk parallel gewerkt kan worden aan de 

verschillende lagen in een fase.

IT kan bijvoorbeeld proactief willen rapporteren over de kosten van een beheerde redundante  

Gigabyte maar zonder detail inzicht in de IT infrastructuur en een cultuur waarin IT’ers uren  

correct registreren, zal de prijs onbetrouwbaar tot stand komen.

Een ander voorbeeld is de tegenwoordig veelvuldig genoemde Portal met IT diensten. Het kan zijn 

dat een IT organisatie deze portal beschikbaar wil stellen, maar als laag 1, 2 & 3 niet aan bepaalde 

minimumvereisten voldoen en in evenwicht zijn dan is de waarde van de portal voor de gebruiker 

uiteindelijk laag.

Zoals gesteld moeten, om het vertrouwen van de Business in IT te vergroten, de eerder 

genoemde aandachtsgebieden van IT Bedrijfsvoering (Business Services, Governance, 

Cultuur & Gedrag en Technologie) in onderlinge samenhang worden aangepakt. 

Tussen deze lagen is tevens een logische volgordelijkheid. De volgende figuur illustreert dit.
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Laag 1:

Technologie

Laag 3:

Governance

Laag 2:

Cultuur & Gedrag

Laag 4:

Business Service



3.3 De fasen

Een tweede beweging zijn de verschillende 

fasen voor een IT organisatie om te groeien 

van een citroen-leverancier naar en 

kersen-leverancier. Deze fasen zijn als 

volgt te beschrijven.

Ook hiervoor geldt weer een logische 

volgordelijkheid. Bijvoorbeeld Fase 3, de 

proactieve IT organisatie, kan zich alleen 

waarmaken als het fundament staat en als 

bewezen is betrouwbaar te kunnen opereren.
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Fase 4:

Partner

Fase 2:

Betrouwbaar

Fase 3:

Proactief

Fase 1:

Het fundament



3.4 Het model

Wanneer de lagen en de fasen worden samengevoegd dan ontstaat onderstaand model 

om te groeien van citroen- naar kersen IT organisatie. Per fase kan nu worden vastgesteld 

aan welke minimale vereisten de onderliggende lagen moeten voldoen wil de fase kunnen 

worden afgerond.

715

Bovenstaande model geeft duidelijk de  

integraliteit en de verschillende fasen weer 

waardoor de ontwikkelpaden kunnen worden 

bepaald. Het nut van dit model bewijst zich 

namelijk omdat duidelijk kan worden  

vastgesteld waar men moet verbeteren om een 

daadwerkelijke groei door te kunnen maken.

Per laag kan een IT organisatie natuurlijk in een 

andere fase zitten. Het kan bijvoorbeeld zijn dat 

men bezig is op de laag technologie het niveau 

van Business Partner te bereiken door al  

continue ontwikkeling, optimalisatie en innovatie 

in te richten, maar dat men op de laag cultuur & 

gedrag pas op het niveau van Betrouwbaarheid 

zit. De daadwerkelijke toegevoegde waarde van 

de Technologie investeringen komt dan niet tot 

zijn recht. Immers, in de ogen van de koper, is 

de IT organisatie dan nog steeds een citroen.

Stabiliseer de IT om-
geving door vermin-
dering van incidenten

Business Services

Business Partner

Pro-actief

Betrouwbaar

Het Fundament

Chaos

C
u

ltu
u

r &
 G

ed
rag

Governance

Tech
n

o
lo

g
ie

Werk samen met de klant aan innovatie 
en verbeteringen. Zorg hierbij voor 
flexibele IT diensten

Zorg voor integrale besturing van 
IT en ontsluit deze voor de business

Focus op eindklant, 
partnerships & business 
transformatie

Ontwikkel, 
optimaliseer 
en innoveer 
continu

Zorg voor 
flexibele 
IT omgeving tegen 
optimale kostenZorg voor 

beschikbaarheid 
en continuïteit 
van IT

Focus op 
klanttevredenheid 
& flexibiliteit

Focus op 
stabiliteit & 
klanttevredenheid

Optimaliseer 
de dienstenportfolio en 
communiceer over de 
mogelijkheden van IT

Geef inzicht in 
de kwaliteit van IT 
en maak deze 
voorspelbaar.

Start met pro-
actief beheer en zorg 
voor continuïteit

Start 
met de 

formalisatie 
van 

IT Beheer

Introduceer 
standaard diensten 
en lever conform 
de kwaliteitseisen 
van de klant

Breng 
diensten 
in kaart

Focus 
op interne 

organisatie en 
stabiele 

perfomance



Voordat wordt begonnen met het verbeteren 

van de IT organisatie zal eerst gekeken 

moeten worden in welke fase de  

IT organisatie zich bevindt voor de  

verschillende lagen. Op basis daarvan  

kan een concreet integraal verbeter- 

programma worden gestart. 

Hierbij dient tevens rekening te worden  

gehouden met wat voor een IT organisatie 

nodig is. In bepaalde gevallen kan het 

namelijk zelfs zo zijn dat een “Betrouwbare 

Citroen” voldoende is. Het model heeft tevens 

een andere belangrijke boodschap. Wanneer 

een IT organisatie fase 1, het fundament en 2, 

betrouwbaar, goed heeft ingevuld is ze in de 

ogen van de business - helaas - nog steeds 

een Citroen is. Pas bij fase 3 en 4 wordt de IT 

organisatie gezien als Kers. Waarom? 

Omdat in fase 1 en 2 de IT organisatie nog de 

dingen doet die in de basis worden verwacht, 

een stabiele en betrouwbare IT dienst, maar 

daarmee onderscheidt ze zich - in de ogen van 

de koper - nog steeds niet. Dit is dus nog geen 

reden om de organisatie een premie toe te  

kennen of niet te kijken naar andere dienst-

verleners. In dit verband is een vergelijking met

de tegenwoordig vaak gehanteerde ‘Net Pro-

motor Score’ relevant. Deze score geeft aan in 

hoeverre klanten anderen actief vertellen over 

de kwaliteit van jouw product of organisatie. 

Het is een van de beste voorspellers van 

toekomstig koopgedrag. Onderzoek toont het 

volgende aan:

• Promotors (score 9-10) zijn trouwe 

 liefhebbers die zullen blijven kopen en   

 aanbevelen aan anderen, zij creëren groei;

• Passives (score 7-8) zijn tevreden maar   

 niet enthousiaste klanten die gevoelig zijn   

 voor concurrerende aanbiedingen;

• Detractors (score 0-6) zijn ongelukkige

 klanten die uw merk kunnen schaden en   

 belemmeren de groei door middel van 

 negatieve mond-tot-mond reclame.

Met de afronding van fase 2 kan een score van 

tussen de 6 en 8 worden verwacht. En daarmee 

is de IT organisatie in de ogen van de business 

nog steeds een Lemon, hoewel minder dan 

voorheen. Wij zullen in dit artikel de ‘Net 

Promotor Score’ niet verder uitwerken of 

toelichten. Het is voor een leverancier, dus ook 

een IT organisatie, echter wel relevant om zich 

bewust te zijn van het toekomstig koopgedrag 

van de klant. 
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4 Voorbeelden

4.1 Hoe ziet de laag Cultuur & Gedrag 

 er uit in de fase ‘Betrouwbaar’?

Het genoemde model is compleet uitgewerkt. Daarbij is per fase en per laag beschreven 

wat er moet worden gedaan om te groeien van citroen naar kers. Ter illustratie, volstaan 

wij hier met beschrijven van een aantal punten in het model.
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Allereerst hebben wij een fictieve gebruiker 

gevraagd naar zijn ervaringen met een  

betrouwbare IT organisatie.

Vervolgens beschrijven wij hieronder wat dit 

betekent voor Cultuur & Gedrag in de fase 

Betrouwbaar.

In deze fase is het van belang om de focus 

op de interne organisatie te verleggen naar 

klanttevredenheid. Het gaat er in deze fase om 

de feedback van klanten te kunnen vertalen 

naar de interne manier van werken en te leren 

op een stabiele manier te leveren wat klanten 

minimaal verwachten. Voor managers betekent 

dit een verbreding van de coachingsdialoog. 

Was het in de eerste fase primair gericht op 

het goed uitvoeren van de individuele taken, 

in deze fase wordt er ook gereflecteerd op 

klanttevredenheid. Automatisch betekent dit dat 

de medewerkers een eigen idee moeten 

hebben over wat klanten willen. Vandaar ook 

dat er feedbackrondes met klanten worden 

georganiseerd, medewerkers op bezoek gaan 

bij de business. Intern verandert de dialoog van 

feedback (=reflecteren op wat er is gebeurd) 

naar feedforward (=reflecteren op de impact 

van huidig gedrag op toekomstig resultaat). 

Een laatste belangrijke culturele verandering is 

dat team performance even belangrijk wordt als 

individuele performance. Daarbij komt vanzelf 

de noodzaak van ‘soft-skills’ om de hoek kijken. 

Managers vertonen in deze fase leider-

schapskwaliteiten en stimuleren het team om 

zoveel mogelijk zelf een oplossing te bedenken, 

die uiteraard valt binnen de gestelde kaders.

“..ja, goed wel. Laatst bijvoorbeeld hadden we opeens een 
storing in een van onze belangrijkste applicaties. Je kan je 
voorstellen met welke energie ik de helpdesk belde.  
Ik was woest. Maar eerlijk is eerlijk – ik werd rustig en  
professioneel te woord gestaan en ze wisten me te  
melden dat het een technisch probleem was, iets met een 
interface en een verkeerde upgrade. En dat ze verwachtte 
dat het eind van de ochtend zou zijn opgelost.  
Sneller konden ze niet beloven. En dat was jammer, maar 
tenminste wel duidelijk. De specialisten werden er direct op 
gezet. En het is gelukt. Twee uur later waren we weer live. 
En dat is wel het minste wat je mag verwachten, toch?”



4.2 Hoe ziet de laag Technologie 

 eruit in de fase ‘Proactief’?
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Vervolgens hebben we de fictieve gebruiker 

gevraagd naar zijn ervaringen met een 

proactieve IT organisatie.

Hieronder beschrijven wij wat dit betekent 

voor Technologie in de fase Proactief.

Hieronder beschrijven wij wat dit betekent 

voor Technologie in de fase Proactief. 

Om een proactieve IT organisatie te kunnen 

worden dient er op technologisch gebied focus 

te komen voor het optimaliseren van de Total 

Cost of Ownership maar ook flexibiliteit in de 

diensten die de business nodig heeft om haar 

klanten snel te kunnen bedienen of te kunnen 

voldoen aan snel wijzigende eisen die aan de 

business worden gesteld.

Dit betekent in eerste instantie minimaal dat 

de IT omgeving moet worden gevirtualiseerd. 

Wanneer de IT omgeving wordt gevirtualiseerd 

ontstaan mogelijkheden voor schaalbaarheid  

en optimalisatie van de IT infrastructuur.  

Additionele vraag van de business kan  

eenvoudig en snel worden geleverd door het  

gebruik van deze virtuele omgevingen. 

Daarnaast dienen minimaal de systemen en 

applicaties te worden gerationaliseerd. 

Het proactief rationaliseren van gebruikte 

systemen en applicaties leidt direct tot een 

kostenverlaging van de IT en indirect mogelijk 

tot vereenvoudiging van het gebruik en beheer 

van IT wat de kwaliteit ten goed komt.

Vervolgens dient minimaal het resource gebruik 

en kosten binnen datacenters en  

infrastructuur worden geoptimaliseerd.  

Dit kan enerzijds behaald worden door  

virtualisatie omdat hardware optimaal kan 

worden benut, maar ook door een continue  

afweging te maken door te bepalen wat de  

business nodig heeft gezien de gestelde 

kwaliteit (heeft de business bijvoorbeeld wel de 

duurste opslag nodig voor applicaties waarvoor 

de performance eisen laag zijn?). Optimale 

kosten betekent in dit geval dus niet laagste 

kosten.

“..nou, ik ben wel blij met ze hoor. Vorige week nog 
kwamen ze naar me toe om te vertellen dat een van onze 
applicaties, zeg maar, op drijfzand is gebouwd en dat ze 
een plan hadden om het te verbeteren. En of ik daar
wat voor voelde. Moet zeggen dat ik dan wel weer  
bepaalde lastige beslissingen moet nemen omdat ik de 
impact op onze eigen dienstverlening moet vaststellen, 
maar goed in ieder geval is het helder en denken ze met
ons mee. Ik merk het ook in mijn team. Vroeger was IT de 
BPU (Business Prevention Unit), maar nu is het eigenlijk 
nooit een issue. IT legt goed uit wat kan en wat niet kan en 
geeft ook weerwoord als wij weer eens een keer een gek 
idee hebben. Prima”
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Tenslotte hebben we de fictieve gebruiker  

nog gevraagd naar zijn ervaringen met een  

IT organisatie die net Het Fundament heeft 

gebouwd.

 

Hieronder beschrijven wij wat dit betekent 

voor de Goverance in de fase Het Fundament.

 

Door de introductie van IT beheerprocessen wordt 

getracht een einde te maken aan  

ongestructureerdheid, het oplossen van incident-

en voor degene die het hardst schreeuwt, het 

continu lastigvallen door de business van die per-

soon die er echt verstand van heeft en het onge-

controleerd aanpassingen maken in de IT door 

IT’ers waardoor later niet duidelijk is wat is veran-

derd en wat nu de oorzaak is van een incident. 

Om hiertoe te komen dient minimaal een Single 

Point of Contact voor IT te worden ingericht als 

wel de IT beheer-processen Incident en Change 

Management. Door de Introductie van een Single 

Point of Contact voor IT gaan gebruikers niet zelf 

meer op zoek naar de juiste persoon binnen de IT 

afdeling, maar nemen contact op met het centrale 

contactpunt, vaak de Help Desk. De Help Desk 

registreert incidenten, en lost deze in bepaalde 

gevallen op, en informeert de gebruiker over de 

voortgang van het incident. Door implementatie 

van Incident en Change Management worden 

incidenten structureel geregistreerd, en  

geprioriteerd op basis van de impact, en  

toegekend aan een oplosgroep. Hierdoor wordt 

eerst opgelost wat daadwerkelijk belangrijk is voor 

de bedrijfsvoering (en niet het individu), kunnen 

beheerders incidenten oplossen waar ze voor 

getraind zijn en kan de status en opvolging van 

incidenten structureel worden bijgehouden en 

gemonitord. Daarnaast wordt middels Change 

Management voorkomen dat wijzigingen op  

ongecontroleerde wijze worden geïmplementeerd. 

Wijzigingen worden voor implementatie  

beoordeeld door meerdere personen en getest 

alvorens de wijziging wordt doorgevoerd. Dit om 

het aantal incidenten na een change te  

minimaliseren. In deze fase streeft de IT  

organisatie om maximaal 25% van haar  

incidenten uit niet-doorgevoerde changes te  

laten voortkomen.

4.3 Hoe ziet Governance eruit in de 

 fase ‘Het Fundament’?

“..nou als ik een probleem heb, dan meld ik het keurig aan 
de helpdesk. Moet zeggen dat die me al altijd erg aardig 
en bereidwillig te woord staan, maar ik hoor ook vaak 
onmacht. Het lijkt wel of ze steeds verrast worden door de 
hoeveelheid werk die ze hebben. En de mate waarin ze 
me kunnen helpen, hangt ook weer erg af van wat voor 
een technisch probleem ik heb. Als het gewoon iets met 
Office is, dan hoor ik ze al zuchten. Dat gaat lang duren. 
Maar als het iets met ERP is, dan lukt het wel. Ik denk dat 
het te maken heeft: met de verschillende eilandjes. Maar 
goed, uiteindelijk, vaak na een aantal keer klagen, komt er 
wel een oplossing. Het blijft wel moeizaam.”
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Leuk of niet – IT zit gevangen in de  

neerwaartse spiraal van het citroen- 

probleem. IT is in de ogen van de business 

vaak een citroen. Om dit te herstellen, en te 

groeien van citroen naar kers, moet worden  

gestuurd op het verbeteren van het  

vertrouwen. Vertrouwen is een integrale 

functie waarin expertise, betrouwbaarheid, 

contact en ‘eigen orientatie’, in onderlinge 

samenhang moeten worden aangepakt.  

Voor IT betekent dit dat de volgende  

elementen van de IT Bedrijfsvoering  

integraal moeten worden aangepakt;  

Business Services, Governance, Cultuur & 

Gedrag en Technologie. In dit artikel wordt 

een model en aanpak gepresenteerd die de 

samenhang tussen deze elementen  

beschrijft en aangeeft hoe een  

IT organisatie kan groeien van citroen  

naar kers.

Conclusie
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De auteurs delen een sterke overtuiging dat 

een nieuw denken binnen IT nodig is. 

IT moet hierbij verder denken dan alleen 

technocratisch en meer uitgaan van de 

dynamiek binnen IT en die tussen de 

business en IT, ergo ‘What got IT here, won’t 

get IT there’. De business verwacht steeds 

meer van IT. Daartoe moet IT om kunnen 

gaan met complexiteit, daadwerkelijk gaan 

sturen op wat gebruikers willen en zich  

opstellen als partner. Vertrouwen en imago 

zijn hierin cruciaal. En voor de 

IT Bedrijfsvoering geldt dat integraliteit 

belangrijker is dan de optimalisatie van een 

bepaald onderdeel. 
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