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Alles van waarde is weerloos
Veel bestuurders vinden dat hun interne IT-organisatie onvoldoende presteert en vooral te duur is. De CIO‘s vinden echter
dat zij enkel gevraagd worden om kosten te besparen, waardoor het steeds lastiger wordt om te investeren in noodzakelijke vernieuwingen en innovaties. Soms gaat dat zelfs ten koste van de kwaliteit van IT-diensten met grote gevolgen voor
de bedrijfsvoering. Uiteraard is het belangrijk om de kosten van IT-dienstverlening te beheersen. Als je deze transparant
maakt, kun je beter uitleggen waarom IT-diensten soms duur lijken en worden keuzes beter onderbouwd of zijn de gevolgen duidelijker.
Maar de kostenoriëntatie is onvoldoende. Wij vinden het vooral belangrijk om ook te kijken naar de waarde van de
IT-diensten. Iets wat veel bijdraagt aan de onderneming, dat mag ook wat kosten. Iets wat weinig waarde heeft voor een
onderneming mag niet te veel kosten of zou moeten worden gestopt. De waarde van IT lijkt misschien subjectief en heel
lastig te berekenen. Wij menen echter dat je hierover een goed beeld kunt krijgen als je klanten of gebruikers van
verschillende afdelingen vraagt naar wat zij vinden van de waarde van een IT-dienst. Daarbij bekijken wij de waarde van
IT-diensten vanuit verschillende invalshoeken.
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Zet IT in de context met het IT-waardemodel

E

igenlijk is het vreemd dat het meten van de waarde
van IT-dienstverlening relatief onderbelicht is, zowel
in de praktijk als in de theorie. Als je ergens kosten
voor maakt, dan wil je toch ook weten wat het oplevert of kan opleveren?
In de praktijk zien we een onderscheid tussen
consumenten-IT en IT in de zakelijke omgeving. Ontwikkelaars van consumenten-IT richten zich meer op het leveren
van onderscheidende waarde en een unieke beleving voor
de gebruiker dan alleen op het verlagen van kosten. Denk
aan informatiediensten als Wikipedia, communicatie als
Whatsapp, innoverende producten van Apple, Samsung
en andere leveranciers en niet te vergeten talloze games.
Gebruikers beoordelen IT niet alleen op basis van kosten
en de aangeboden functies. Het gaat ook om: werkt het
plezierig en doet het wat het belooft. Of zelfs meer dan
dat: overtreft het mijn verwachtingen. Zij ervaren kwaliteit
als blijkt dat de leverancier inspeelt op hun behoefte. Zij
waarderen wat de dienstverlening hen aan waarde levert,
onder meer informatie, beleving en lifestyle. De beleving
van de klant bepaalt de waarde van de dienstverlening. IT
maakt daar een steeds groter deel van uit. De waarde
voor de gebruiker staat voorop, de kosten van de IT-dienst
zijn voor de klant of de gebruiker slechts één aspect.
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Zakelijke context
In zakelijke context bevatten bedrijfsactiviteiten steeds
meer IT. Het gebruik van IT in dienstverlening heeft bovendien grote invloed op de interactie tussen mensen en
systemen. Voorbeeld: de medewerkers van een verzekeraar hebben een werkinstructie voor het afwikkelen van
een schademelding aan de telefoon. Zij hebben een
IT-applicatie die inzicht geeft in het profiel, in de voorwaarden van de polis en in de schadehistorie. Deze dienstverlening steunt voor een belangrijk deel op IT. De klant, in dit
geval degene die de schade meldt, beoordeelt de waarde
van de dienst ‘schadeafhandeling’ als één geheel en ziet
de IT-dienstverlening niet als apart onderdeel. Het is
opmerkelijk dat leveranciers van consumenten-IT dit wel
begrijpen, maar veel zakelijke toepassingen dit inzicht vaak
missen.

Theoretisch kader
Theorieën over het begrip IT-waarde uit de afgelopen twee
decennia geven verklaringen waarom baten niet direct
zichtbaar zijn. Het meten van de waarde van IT betreft
slechts een beperkt onderdeel van de IT-dienstverlening,
meestal in de periferie van de operationele dienstverlening.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan metingen van
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volwassenheidsniveaus van IT wat halverwege de jaren
’90 begon met het CMM model (Paulk, 1995). Dit
gedachtegoed is later ook opgenomen in onder meer
COBIT, waarin IT-procesmanagement integraal is uitgewerkt. Andere veel toegepaste frameworks zoals ITIL, ASL
en BiSL gaan in op specifieke onderdelen van IT. Deze zijn
onder meer gericht op het vergroten van de waarde van IT
door de verbetering van de processen van servicemanagement, applicatiemanagement en informatiemanagement. Genoemde modellen geven stuk voor stuk
inzicht en dragen bij aan het kunnen verbeteren van de IT.
De klant is wel uitgangspunt in deze modellen, maar bij
toepassing in de praktijk ligt de nadruk vaak op een
inside-out procesverbetering vanuit IT. De waarde voor de
klant wordt daarbij niet eenduidig bepaald. Hoe kan de
beleving van de klant worden meegenomen in de waarde
van IT?
Murphy (2002) heeft met zijn boek “Achieving business
value from technology” bijgedragen aan het begrip
IT-waarde en aan de professionalisering van projectportfoliomanagement. Murphy beperkt zich tot het
projectendomein en richt zich daarin op business cases.
Een governance framework in het verlengde hiervan is
Val IT (Thorp, 2008), dat gericht is op het leveren van

waarde en het managen van IT-investeringen gedurende
de gehele levenscyclus. Weill & Ross (2009) stellen dat
een effectieve IT-governance structuur verreweg de
belangrijkste enabler is voor businesswaarde van IT. Zij
hebben een vragenlijst ontwikkeld om de mate waarin een
organisatie IT-savvy is te bepalen. De waarde die uit de
meting komt geeft een percentage in hoeverre de organisatie meer of minder return on investment krijgt ten
opzichte van haar concurrenten. De nadruk van de vragen
ligt op de effectiviteit van de IT-governancestructuur. Dit is
belangrijk, maar met alleen governance lever je nog geen
waarde. Je hebt dan hooguit de potentie om waarde te
kunnen leveren. Voor het bepalen van de waarde van IT is
meer diepgang nodig. Sneller (2012) onderkent dit en
onderzoekt vanuit de Business Universiteit Nyenrode de
toegevoegde waarde van IT. Haar focus daarbij is op de
financiële waarde van IT.
Het bepalen van de waarde van IT lijkt moeilijk te vangen.
Dit whitepaper richt zich op de waardebepaling van
IT-diensten. Hoe kan de waarde per IT-dienst worden
bepaald en kan deze dan vergeleken worden met de
kosten van de IT-dienst? Met inzage in zowel de waarde
als de kosten van IT-diensten kan de directie betere

keuzes voor de toekomst maken. De waardebepaling van
IT-diensten ondersteunt een aantal belangrijke afwegingen
die dagelijks gemaakt moeten worden bij het besturen van
IT:
• Waarin investeren we ons geld, wat levert het op en
hoe meten we dat?
• Wat doen we zelf en wat kopen we in omdat het min
of meer standaard is of geen directe waarde toevoegt?
• Hoe richten we IT in: centraal of dicht bij de business?

Klant bepaalt de waarde…
De klant bepaalt uiteindelijk de waarde van IT-dienstverlening, maar hoe is dit te meten? Klanten nemen een dienst
of product af van een organisatie waarbij de IT-dienst niet
in alle gevallen direct zichtbaar hoeft te zijn voor de klant.
In de onderliggende IT-dienst zitten niet alleen satisfiers die
voor de klant in het oog springen. De IT-dienst bevat ook
elementen om de betrouwbaarheid, beveiliging en continuïteit te borgen. Een voorbeeld:
“De fotoboeken die je kunt maken met en laten bezorgen
via Apple zijn geweldig! De kwaliteit is top en de verpakking is zo hoogwaardig dat je de indruk krijgt dat er een
nieuwe laptop bij je is bezorgd.” Tot een maand geleden
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was dit de beleving van mijn vrouw van de IT-dienst
rondom het product IPhoto van Apple. Na de vakantie met
haar moeder heeft ze een nieuw fotoboek aangemaakt en
opgestuurd naar Apple ter verzending aan haar moeder.
Een leuk aandenken van een geslaagde vakantie. Vlak
voordat ze het fotoboek ging samenstellen werd haar
gevraagd de nieuwste update van IPhoto door te voeren.
Dat heeft mijn vrouw gedaan en dat heeft ze achteraf
geweten. Kennelijk is er iets niet helemaal goed in deze
laatste versie en accepteert Apple het nieuw aangemaakte
fotoboek niet meer automatisch. De aanwijzingen om het
probleem op te lossen helpen niet en na verschillende
pogingen is ze genoodzaakt om de helpdesk van Apple te
bellen. Nu zal het uiteindelijk vast goedkomen met het
fotoboek, maar je begrijpt dat de waardering voor deze
IT-dienst van Apple door mijn vrouw drastisch naar beneden zal worden bijgesteld…
Moraal van dit voorbeeld is dat klanten niet de totale
waarde van een IT-dienst kunnen beoordelen. Sommige
delen van de dienst zijn niet zichtbaar voor de klant, terwijl
deze wel van belang zijn. In deze casus waren bijvoorbeeld versiebeheermaatregelen van Apple in eerste instantie onzichtbaar. Pas toen de nieuwe versie niet goed
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werkte, kwam het niet functioneren van die maatregelen
aan het licht.
We definiëren eerst de begrippen ‘waarde’ en ‘dienst’, om
ze vervolgens af te pellen tot meetbare onderdelen. Het
begrip ‘waarde’ duidt op iets wat als belangrijk wordt ervaren door de klant. Vaak is dit niet concreet gemaakt en
niet in eenheden uit te drukken. De bijdrage die een
IT-dienst levert aan de oplossing voor de klant zien wij als
maatstaf voor de waarde van een IT-dienst. Het blijft een
subjectief begrip en kan verschillen per klant.
Onder een ‘dienst’ verstaan wij een proces dat plaatsvindt
in interactie tussen klant en leverancier, waarbij een oplossing wordt geboden voor klantproblemen. Hierbij wordt in
meer of mindere mate gebruik gemaakt van systemen
(Grönroos, 2000). Om een goede en waardevolle dienst te
kunnen leveren is het van belang de behoefte van de klant
te kennen en ervoor te zorgen dat de dienstverlening de
benefits levert voor de oplossing die de klant verwacht.
Alleen dan kun je als leverancier waarde leveren.
We zien dat de klant de waarde van een dienst integraal
beoordeelt en dat de IT-dienst daar een onderdeel vanuit
maakt. In het voorbeeld van het bestellen van een fotoboek wordt door Apple een IT-dienst aangeboden die de
bedrijfsactiviteit, het leveren van de dienst ‘fotoboek

maken’, ondersteunt. De fysieke levering van het boek is
ook onderdeel van de bedrijfsactiviteit, maar geen onderdeel van de onderliggende IT-dienst. In het gebruik blijkt
dat een onderdeel van deze IT-dienst, het versiebeheer,
niet goed werkt. Dat beïnvloedt de waardebeleving van de
gebruiker over de gehele dienst die vanuit de bedrijfsactiviteit wordt geleverd. De waarde van de dienst als geheel
schiet tekort, waardoor de klant is genoodzaakt de
servicedesk te bellen om zijn probleem op te lossen. Om
de waarde van een IT-dienst te meten is uiteindelijk de
klantwaardering op langere termijn doorslaggevend. Als
we echter op enig moment uitsluitend klanten naar hun
mening vragen, lopen we het risico cruciale waardecomponenten over het hoofd te zien.
Overigens waardeert mijn vrouw de IPhoto dienstverlening
van Apple inmiddels misschien nog wel meer dan ooit
tevoren. Nog vóór mijn vrouw het telefoonnummer had
gezocht van de helpdesk, heeft Apple zélf al contact met
haar opgenomen. Apple had ook in de gaten dat de aanleveringen van mijn vrouw niet goed gingen en heeft haar
proactief succesvol geholpen. De verwachtingen van de
klant zijn duidelijk overtroffen!
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De klant bepaalt de waarde van de integrale dienstverlening, maar kan niet alle waarde toevoegende componenten van die dienstverlening met onderliggende IT-dienst
beoordelen (Zeithaml, 2003). Bijvoorbeeld zorgvuldig
versiebeheer of adequate informatiebeveiliging blijft als het
goed is buiten het gezichtsveld van de klant. Om tot
waardebepaling van de IT-dienst te komen zullen verschillende betrokkenen moeten worden bevraagd over de
componenten van de IT-dienst.

KLANT
BEDRIJFSACTIVITEIT

ITDIENST

De waardebepaling
Het waardemodel is weergegeven als een propeller (zie
figuur 1). De klant staat bovenaan in het model. Vanuit het
perspectief van de klant wordt waarde geleverd vanuit een
bedrijfsactiviteit met een ondersteunende IT-dienst. De
IT-dienst kan ook als afzonderlijke dienstverlening direct
zichtbaar zijn voor de klant. Bijvoorbeeld wanneer er
sprake is van onlinediensten zoals het boeken van een
vlucht of internetbankieren. De IT-dienst ondersteunt dus
de bedrijfsactiviteit, maar kan ook rechtstreeks waarde
leveren aan de klant.
De klant en de bedrijfsactiviteit vormen de context van de
IT-dienst. Naarmate de IT-dienst belangrijker is voor de
10 | WHITEPAPER 02

Figuur 1: IT-Waardemodel

processen en informatiebehoefte van de klant, neemt
inherent ook de waarde toe die deze IT-dienst biedt.
Afhankelijk van het soort bedrijfsactiviteit (primair of ondersteunend) wordt direct of indirect waarde geleverd aan
klanten. Een IT-dienst die een bijdrage levert aan een
primaire bedrijfsactiviteit heeft een hogere waarde voor de
klant dan een IT-dienst die een bijdrage levert aan een
ondersteunende bedrijfsactiviteit. Bijvoorbeeld een werkplek bij een callcenter is van cruciaal belang voor het snel
en continue afhandelen van klantvragen en oplossen van
klantproblemen. Een werkplek bij personeelszaken zal van
minder belang zijn omdat het een ondersteunende activiteit betreft. De IT-dienst ‘werkplek’ kun je dus niet zonder
de businesscontext beschouwen, zowel wat betreft
waarde als wat betreft kosten.
Naast het soort bedrijfsactiviteit is er nog een aantal factoren die de waarde van een bedrijfsactiviteit bepalen, zoals
de afhankelijkheid van de bedrijfsactiviteit in de keten en
de afhankelijkheid tussen de bedrijfsactiviteit en de
IT-dienst. De waarde van de bedrijfsactiviteit beïnvloedt de
waarde van de IT-diensten. Klantwaarde en bedrijfsactiviteitwaarde vallen onder de noemer ‘context’ en zijn bepalend voor de waarde van de IT-dienst (zie figuur 2 en kader
waardecomponenten).

De IT-dienst levert waarde aan de bedrijfsactiviteit of rechtstreeks aan de klant door bij te dragen aan een proces of
informatievoorziening. Deze contributie van de IT-dienst
aan de bedrijfsactiviteit en aan de klant is in het model
opgenomen als de rotorbladen, die refereren aan de
proceswaarde en informatiewaarde (zie figuur 2 en kader
waardecomponenten). De beleving die de klant of gebruiker ervaart bij de dienstverlening is gevisualiseerd als de
beweging van de propeller. De bijdrage van de IT-dienst
voor de klant bestaat uit proceswaarde en informatiewaarde. Zo is het boeken van een vlucht een onderdeel
van het klantproces ‘organiseren van een reis’. Hier maken
ook het plannen van activiteiten en het regelen van overnachtingen en lokaal vervoer onderdeel van uit. De
verwachtingen die de klant heeft bepalen hoe hij het
gebruiksgemak en de service van de IT-dienst waardeert.
Deze verwachtingen kunnen door gerichte marketing
worden beïnvloed door het creëren van imago en merkbeleving. Deze klantverwachtingen komen in het model terug
in de belevingswaarde. Soms kan de IT-dienst zorgen voor
uitsluitend directe klantbeleving, bijvoorbeeld met games.
De belevingswaarde van de IT-dienst is hierin direct zichtbaar, terwijl er geen of nauwelijks informatiewaarde en
proceswaarde wordt geleverd.
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KLANT
WAARDE

WAARDE COMPONENTEN
Context:
•
Klantwaarde: waarde van de dienst die de organisatie
levert vanuit haar bedrijfsactiviteit en onderliggende
IT-dienst aan de klant
•
Bedrijfsactiviteitwaarde: waarde van de bedrijfsactiviteit
voor de organisatie. De IT-dienst levert een bijdrage aan
deze bedrijfsactiviteit
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1

BEDRIJFSACTIVITEIT
WAARDE

IT DIENSTEN
DEFINIEREN

2

SCOPE
BEPALEN

3 WAARDE
METEN

4
ANALYSEREN

5
VERBETEREN

6
EVALUEREN

Kosten

ITDIENST

Contributie:
•
Proceswaarde: waarde van de IT-dienst voor processen
van de klant of van de bedrijfsactiviteit
•
Informatiewaarde: waarde van de informatie uit de
IT-dienst voor de klant of voor de bedrijfsactiviteit
•
Belevingswaarde: Beleving van de gebruiker van de
IT-dienst
Kwaliteit van de IT-dienst
•
Functionele waarde: effectieve en efficiënte werking van
de IT-dienst
•
Niet-functionele waarde: zoals betrouwbaarheid,
onderhoudbaarheid en gegevenskwaliteit

Context

BELEVINGSWAARDE

FUNCTIONELE WAARDE
NIET FUNCTIONELE WAARDE

Figuur 3:
Methode voor
waardebepaling van de
IT-dienst

De IT-dienst is het middelpunt en de motor van de propeller. De kwaliteit van de IT-dienst zelf kan gesplitst worden
in ‘functionele waarde’ en ‘niet functionele waarde’. Functionele waarde betreft de effectiviteit en efficiëntie van de
IT-dienst en niet functioneel betreft de niet functionele
kenmerken zoals betrouwbaarheid (beschikbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheid) en onderhoudbaarheid van de
IT-dienst (zie figuur 2 en kader waardecomponenten).

Methode
Figuur 2: IT-Waardemodel
met waardecomponenten

De waardebepaling van de IT-dienst gebeurt in 6 stappen,
zie figuur 3. Vertrekpunt is het definiëren van IT-diensten
en de context daarvan.

Stappen 1 en 2: IT-diensten definiëren en scope
bepalen
Veel organisaties hebben een dienstencatalogus en een
verdeling van IT-kosten naar de verschillende IT-diensten.
Deze kunnen als basis worden gebruikt. Eerst wordt de
context van de IT-diensten vastgesteld: welke bedrijfsactiviteiten en klanten worden ondersteund? Daarna wordt de
beoogde contributie van de IT-dienst vastgesteld: processen, informatie en beleving van zowel de organisatie als de
klant. Als de IT-dienst is gedefinieerd, worden ook de
kosten vastgesteld.
De volgende stap is het bepalen van de scope van het
onderzoek. Veelal zal een selectie van de IT-diensten
genomen worden als uitgangspunt voor het onderzoek.
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Bijvoorbeeld op basis van dienstverlening aan klanten of
op basis van de IT-diensten met de hoogste kosten. Doel
van het onderzoek kan zijn om vast te stellen of de waarde
van IT-dienst verbeterd kan worden of dat de kosten van
de IT-dienst gereduceerd kunnen worden als blijkt dat de
waarde IT-dienst laag is. Het beantwoordt de vraag:
Waarin investeren we ons geld, wat levert het op en
hoe meten we dat?
Onderdeel van de scopebepaling is het vaststellen van de
betrokkenen in de waardemeting. Over het algemeen
komen groepen die zijn opgenomen in tabel 1 in aanmerking voor de meting van de IT-dienst. In deze tabel is per
groep aangegeven wat de relevante waardecomponenten
zijn. Afhankelijk van de doelstellingen van de waardemeting kunnen de betrokkenen verschillen per onderzoek. Als
bijvoorbeeld het verschil in perceptie van de klant en het
beeld dat de organisatie heeft van de perceptie van de
klant onderwerp van onderzoek is, dan moet de klantwaarde niet alleen worden bepaald door de klant maar
ook door bijvoorbeeld de commercieel leidinggevenden
van de organisatie.
Het definiëren van de IT-diensten en de scopebepaling
vinden in de praktijk iteratief plaats.
14 | WHitepaper 02
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Als voorbeeld nemen we hier de IT-dienst ‘declaratieverwerking’ van een verzekeraar. Deze IT-dienst is onderdeel van de
bedrijfsactiviteit ‘schadeafhandeling’. De directeur van de
verzekeraar wil weten welke waarde de IT-dienst levert, hoe dit
zich verhoudt tot de kosten en welke verbeteringen kunnen
worden aangebracht. Uit de definitie en scope afbakening
komt naar voren dat de IT-dienst ‘declaratieverwerking’ niet
alleen nauw samenhangt met de IT-dienst ‘betalingen’, maar
ook met de bedrijfsactiviteit ‘controleren en fraude detecteren’. De directeur besluit de focus te houden op de waarde
van de IT-dienst ‘declaratieverwerking’, waarbij de bedrijfsactiviteiten ‘schade afhandelen’ en ‘controleren en fraude detecteren’ onderdeel uitmaken van het onderzoek, evenals een
klantenpanel. De procesverantwoordelijke managers en
gebruikers van declaratieverwerking en interne controle
worden in het onderzoek betrokken. Vanuit de IT-afdeling sluiten de manager IT Operations, functioneel beheerders en een
applicatiearchitect aan. Eén van de doelstellingen is om de
aansluiting van de IT-dienst op de LEAN werkwijze te toetsen.
Daarom worden zowel de gebruikers als de functioneel
beheerders betrokken bij de waardebepaling van de componenten proceswaarde, informatiewaarde en functionele
waarde. “Planning en afspraken zijn gemaakt; de waardemeting kan beginnen!”

Context
Contributie
Kwaliteit van IT-dienst

Tabel 1: Betrokkenen in de
waardemeting

Klanten

Directeuren

Klantwaarde
Bedrijfsactiviteitwaarde

X

optioneel
X

X

Proceswaarde
Informatiewaarde
Belevingswaarde

X
X
X

X
X

X
X

optioneel

X

Functionele waarde
Niet functionele waarde

In dit voorbeeld is de IT-dienst als vertrekpunt genomen.
Een andere aanvliegroute voor waardebepaling kan een
analyse vanuit de bedrijfsactiviteit zijn die de context vormt
voor de IT-dienst. Bij een veiling is een IT-sourcingstrategie
uitgewerkt, waarin eerst de waarde van bedrijfsactiviteiten
is bepaald uitgaande van de waarde van de veiling voor
haar stakeholders. Daar stond de vraag centraal: In
hoeverre en waar is sprake van waardetoevoeging? En in
hoeverre is de bedrijfsactiviteit specifiek voor de veiling of
betreft het een generieke activiteit in de markt? Vervolgens
is onderzocht hoe de IT-diensten hierop aansluiten qua
sourcing (Sprokholt, 2013). Deze waardebepaling van

(Senior)
managers

X

Procesverantwoordelijken

Gebruikers

X
X
optioneel

X

X

X

IT-ers

optioneel
optioneel
optioneel
X

bedrijfsactiviteiten kan het vertrekpunt zijn voor waardebepaling van de bijbehorende IT- diensten. Bij de veiling lag
de nadruk op het beantwoorden van de vraag: Wat doen
we zelf en wat kopen we in omdat het min of meer
standaard is of geen directe waarde toevoegt?

Stap 3: Waarde meten
De waarde per IT-dienst wordt bepaald door het inzetten
van vragenlijsten. Het beperkte aantal gesloten vragen
(tussen 7 en 30) is in korte tijd te beantwoorden in een
5-punts schaal. In figuur 4 zijn de aspecten opgenomen
waarop de vragen betrekking hebben.
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CONTEXT VAN DE IT-DIENST
Waardecomponenten

Aspecten

CONTRIBUTIE VAN IT-DIENST
Waardecomponenten

Algemeen:
• Marktpositie
• Extra marge
• Operationele kosten
• Net Promotor Score
IT dienst:
• Integratie met klantsystemen
• Zichtbaarheid
• Differentiatie
• Personalisatie

KLANTWAARDE

Strategie:
• Strategische afhankelijkheid
• Ketenafhankelijkheid
IT dienst:
• Afhankelijkheid
• Specificiteit
• Complexiteit
• Dynamiek

BEDRIJFSACTIVITEITWAARDE

•
•
•
•
•
•

BELEVINGSWAARDE

ITDIENST
NIET-FUNCTIONELE
WAARDE

ITDIENST
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Stap 4, 5 en 6: Waarde analyseren, verbeteren en
evalueren

•
•
•
•

Informatieverstrekking
Merkbeleving
State of the art
Gebruiksgemak/ -plezier

UITKOMST VAN DE WAARDEMETING

Aspecten
•
•
•
•
•
•
•

Compleetheid
Performance
Aanpasbaarheid van de functionaliteit
Gedocumenteerdheid
Potentiële waarde
Workaround mogelijkheid
Opleiding t.a.v. gebruik van de IT dienst

•
•
•
•
•
•
•

Schaalbaarheid (data/ processing)
Informatiebeveiliging
Toegangsbeveiliging
Beschikbaarheid
Business continuity
Onderhoudbaarheid
Communicatie

5

Waarde

FUNCTIONELE WAARDE

Aanpasbaarheid
Volumevariatie
Effectiviteit
Efficiëntie
Beheersing
Processtuurinformatie

Informatie:
• Verzamelen en interpreteren
• Besluitvorming
Gegevens:
• Beschikbaarheid
• Actualiteit
• Controleerbaarheid

KWALITEIT VAN DE IT-DIENST
Waardecomponenten

Aspecten

4

3

2

IT-dienst 1
IT-dienst 3
IT-dienst 2
IT-dienst 4

1

Kosten (€)

Figuur 4: Aspecten van de
waardecomponenten en
uitkomst van de
waardemeting

De belangrijkste uitkomst van de waardemeting is het
inzicht in de waarde van de IT-dienst ten opzichte van de
kosten ervan, zie figuur 4. Deze uitkomst kan verder
geanalyseerd worden naar de onderliggende waardeaspecten. De onderlinge samenhang van antwoorden
geeft inzicht in specifieke aspecten waarin de IT-dienst
excelleert of juist achterblijft in waarde. Visualisatie van de
analyseresultaten helpt het verbeterpotentieel inzichtelijk te
maken voor management, gebruikers en IT-medewerkers.
Na bespreking van de uitkomsten en analyseresultaten
worden met de betrokkenen afspraken gemaakt voor
verbeteringen. Dit loopt dan mee in de standaardwerkwijzen voor continu verbeteren, zoals deze door de betreffende organisatie worden toegepast. Periodiek wordt de
voortgang van de verbeteractiviteiten gemonitord. Het is
zinvol om afspraken te maken over een eventuele vervolgmeting. Dit kan gekoppeld zijn aan het doorvoeren van
verbeterpunten en/of gericht zijn op verbreding naar
meting van ook andere IT-diensten. Zoals met ieder onderzoek, geldt ook hier het belang om zorgvuldig over de
resultaten te communiceren met de deelnemers aan het
onderzoek en andere belanghebbenden. Vervolgens wordt

het proces van waardemeting afgesloten met een evaluatie van zowel de inhoudelijke resultaten als het doorlopen
proces. De evaluatie kan tevens aanleiding vormen voor
vervolgonderzoek. De evaluatie is echter vooral bedoeld
om de procesgang, zoals gemaakte keuzes, manier van
meten, conclusies, aanbevelingen aan te scherpen voor
volgende metingen.

Resultaten
De scope van het onderzoek (welke IT-diensten worden
gemeten en wie worden bevraagd over welke waarde
componenten) is uiteraard bepalend voor de uiteindelijke
resultaten. In een uitgebreide meting kunnen IT-diensten in
waarde versus kosten met elkaar worden vergeleken (zie
figuur 4). Ook de mate waarin ervaringen van belanghebbenden overeenkomen of juist verschillen kan worden
meegenomen in het onderzoek en zinvolle resultaten opleveren. Bijvoorbeeld verschil in perceptie tussen klanten
onderling, tussen klanten en de organisatie en tussen
business en IT.
Het onderzoek naar de waarde van één IT-dienst levert
inzicht in het volgende:
• Hoe belangrijk is de bedrijfsactiviteit en de onderliggende IT-dienst voor klanten?
whitepaper 02 | 17
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• Staat deze context van de IT-dienst in gezonde
verhouding met de kosten die ervoor worden
gemaakt?
Het gaat hier met name om inzicht in de samenhang van
de klant, bedrijfsactiviteit en IT-dienst dat uit de onderzoeksresultaten wordt verkregen. Dit ondersteunt de CIO
bij zijn strategievorming en –realisatie. Dat geldt ook voor
de uitkomsten op het gebied van contributie (proces-,
informatie-, en belevingswaarde) en kwaliteit van de
IT-dienst (functionele en niet functionele waarde). Deze
uitkomsten ondersteunen beantwoording van de volgende
vragen:
• Hoe belangrijk is de IT-dienst?
• En welke aspecten van de IT-dienst genereren met
name waarde?
–– Zijn dat aspecten die generiek in de markt verkrijgbaar zijn of zijn ze bedrijfsspecifiek? De vervolgvraag luidt dan: Hoe verhoudt zich dat tot de
operationele sourcing van de IT-dienst?
–– Hangen deze aspecten nauw samen met de
bedrijfsactiviteit, bedrijfsprocessen of informatievoorziening? Of direct met klantprocessen, klantbeleving en informatiebehoefte? Vervolgvragen
18 | WHITEPAPER 02

zijn: In hoeverre sluit de huidige organisatorische
inrichting hierbij aan? Hebben we de juiste
competenties in huis om optimaal waarde te
kunnen leveren of hebben we nog een weg te
gaan?
–– In hoeverre zijn de aspecten ten behoeve van
kwaliteit van de IT-dienst toereikend? Is de continuïteit, effectiviteit en efficiency voldoende gewaarborgd? Een relevante vervolgvraag is: Welke leveranciers ondersteunen cruciale aspecten en hoe
sturen we onze partners aan?
In het voorbeeld van de verzekeraar is het interessant hoe
klanten de service ervaren van de schadeafhandeling. Dit
vindt via mail of telefoon plaats, maar de klant heeft niet
het gevoel dat hun schademeldingen direct online in
behandeling worden genomen. Verder kunnen zij de workflow noch volgen noch beïnvloeden. Proceswaarde, Informatiewaarde en belevingswaarde vanuit de klant scoren
laag (zie figuur 5). Bij navraag blijkt dat ook de omslachtige
informatievoorziening over benodigde declaratiecontroles
hieraan debet is. Klanten vinden het begrijpelijk en in
ieders belang dat deze controles adequaat plaatsvinden.
Zij verlangen geen uitgebreide toelichting hierover, maar

Klantwaarde
5
4

Bedrijfsactiviteitwaarde

3

Belevingswaarde

2
1
0

Informatiewaarde

Proceswaarde

Niet functionele
waarde

Klant
Functionele waarde

Declaratieverwerking
Interne controle
IT

Figuur 5: Resultaten
waardemeting per groep

juist meer transparantie over de procesvoortgang. Dat
past beter bij de manier waarop de verzekeraar zich profileert in de markt.
Intern bij de verzekeraar valt op dat functioneel beheer
vergelijkbaar scoort met de gebruikers van zowel de afdeling ‘declaratieverwerking’ als de afdeling ‘interne controle’

(zie figuur 5). De manager ‘interne controle’ scoort de
informatiewaarde hoog, terwijl dit niet zo wordt ervaren
aan de kant van ‘declaratieverwerking’. Declaratieverwerking scoort met name de efficiency in de proceswaarde
laag (zie figuur 6). Nadere analyse wijst uit dat zij verspilling
ervaren in de processtappen van de applicatie. Het blijkt
dat hier inderdaad verbetering mogelijk is, maar ook dat
sommige vastleggingen nodig zijn voor controle en actuariële informatie. Bovendien zijn deze verplicht vanuit weten regelgeving.
De directeur ziet meerwaarde in het verregaand online
brengen van de IT-dienst. Bespreking met de CIO moet
uitwijzen hoeveel het kost om de besparingen te realiseren door de IT-dienst online in te zetten. Deze ontwikkeling
past in het strategische vernieuwingsprogramma van de
CIO, waarin organisatiebreed gestandaardiseerd wordt
naar één nieuw platform voor portalen. Op korte termijn
gaat de directeur in ieder geval de informatievoorziening
richting klant en tussen declaratieverwerking en interne
controle verbeteren. Op basis van de uitgevoerde waardemeting heeft ook de CIO een concreet verbeterpunt voor
zijn afdeling: de controleerbaarheid van de gegevens
voldoet niet aan de Solvency vereisten.
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KLANT 3,0
WAARDE

TOT SLOT
DETAILSCORE VAN PROCESWAARDE

BEDRIJFSACTIVITEIT

4,5 WAARDE

Aan de bestuurstafel van organisaties wordt IT nog te vaak
als costcenter beschouwd, terwijl er enorme IT-kansen
liggen om meer waarde in de business te genereren.
Zowel in de theorie als in de praktijk treffen we geen
concrete waardemeting van IT-diensten aan waar de klant
de waarde van IT-dienstverlening bepaalt. Waardemeting
valt dan terug op algemene tevredenheidsonderzoeken of
specifieke audits of IT-metingen waarbij de oplossingen
worden gezocht in het IT-domein. In het waardemodel is
de klant bepalend voor de waarde van de IT-dienst. Het
waardemodel is een hulpmiddel voor directie en management om de IT-focus te verleggen van kosten naar waarde
en van intern naar buiten. Het ondersteunt de CIO bij strategische vraagstukken en in zijn samenwerking met de
business.

2,5
Aanpasbaarheid
5
4

3,0

ITDIENST

Processtuurinfo
rmatie

NIET- FUNCTIONELE
WAARDE

BELEVINGSWAARDE

1,8
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2

Volumevariatie

1

FUNCTIONELE
WAARDE

2,0
2,4

3

0

Beheersing

Effectiviteit

Efficiëntie

Figuur 6 Overall uitkomsten
waardemeting en doorkijk
naar resultaten
proceswaarde vanuit groep
declaratieverwerking
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Anderson MacGyver: Meer business waarde met IT en
informatie
“Anderson MacGyver bekijkt IT vanuit het
business perspectief en helpt klanten om
meer business waarde te verkrijgen met IT
en informatie. Dit is mogelijk door de waarde
van IT voor de bedrijfsprocessen en diensten
van een organisatie expliciet te maken en in
balans te brengen met de IT-kosten. We
dagen organisaties graag uit om een duidelijke visie te realiseren op de innovatieve
mogelijkheden van IT en de waarde van de
bestaande IT- en informatiediensten.”

“We create value for our customers
by stimulating them to innovate,
by improving the way they operate and by
enabling the change they need.”

Meer waarde met IT

Samen met de business

De druk op IT-kosten heeft de laatste jaren bij veel organisaties geleid tot verouderde IT-omgevingen en een
ontevreden business management over haar interne IT-organisatie. Tegelijkertijd veranderen de marktomstandigheden komen en er nieuwe business modellen op (bijvoorbeeld het product Toon van Eneco of de Bank van
Morgen). IT en slim gebruik van informatie blijkt steeds
vaker een enabler van nieuwe business modellen. Het is
dus hoog tijd om te praten over de waarde van IT en informatie!

Anderson MacGyver vindt dat IT-organisaties zich vooral
als business partners moeten opstellen en voortdurend
vanuit de toegevoegde waarde voor de business leren
denken en handelen. Hierdoor zullen marktmogelijkheden
beter worden benut. Wij helpen IT-organisaties graag met
het doorvoeren van deze attitudeverandering, net zoals we
het business management graag helpen om bewuster met
IT en informatie als belangrijke bedrijfsmiddellen om te
gaan.
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Innovatie, bedrijfsvoering en
verandervermogen
Alle diensten van Anderson MacGyver zijn vormgegeven
vanuit het begrip Waarde: IT en informatie maakt nieuwe
diensten en markten mogelijk. Omgekeerd kan veel ongebruikte informatie de bedrijfsvoering substantieel verbeteren. Zowel vanuit innovatieperspectief als vanuit bedrijfsvoerings perspectief zijn er veel mogelijkheden tot
waardecreatie met behulp van IT en informatie zijn. Maar
ideeën en inzicht zijn niet voldoende; de verandering moet

ook gerealiseerd worden. Anderson MacGyver wil daarom
helpen om het verandervermogen van organisaties te
vergroten. Dat doen we door managementverantwoordelijkheid te nemen bij onze klanten.

Het Anderson MacGyver team
Het Anderson MacGyver team kenmerkt zich door senioriteit en ervaring, resultaatgerichtheid en commitment,
eigentijdse werkwijzen en vooral een grote
passie voor vakinhoud en de vernieuwing ervan.
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