
IT organisatie
van de

toekomst
IT 2.0

Ontwikkelingen 

Cloud-ificatie

Complex, loosely coup ED environment

Plaats, tijd, locatie afhankelijk, agile, schaalbaar

Outsourcing

Eigen beheer - zelf doen vs outsourcing en Regie houden

Vooraf definieerbaar resultaat / ambivalentie. Voorspelbaarheid versus
benodigde communicatie/interactie

Optimalisatie op uurloon is niet wenselijk!

Flattening

The World is flat

Low skill

Computerscreen

Automation

Service door een draadje

BYOD

Controle op decentrale infr bij gebruiker

Focus op gemeenschappelijkheid: afspraken, standaarden

On-de and / kortere time to market

Wat is de rol van de ITOvdT

Demand partij Opdrachtgeverschap

Control op

Kwaliteit

Value for money

Afwegingen

Aart van de werkzaamheden

Richten

Inrichten

Verrichten

Balans in de keuze's

Outsourcen om het outsourcen is niet nodig

Goede afweging van belangen en risico's

Van focus op infrastructuur naar
oganiseren....  van dienstverlening

Naar mijn idee zijn andere processen / disciplines nodig, moeten
ontwikkeld worden: kennismanangement, , performance management,
omgevingsmanagement, governance, outsourcingsmanagement

Dilemma's

Van technische kennis naar regelkennis

Diversiteit vs standaard

Koekjes fabriek of banketbakker

Beveiligen/security
Transparantie

Versimpeling of vermoeilijking

Aanzetten ==> inzetten

Bureaucratie en agility

Iedereen voor zich - structuur / bureaucratie

5 imparatives

Be a guide not a gate keeper

Make information available in appropriate ways

Promote inclusion, Prevent exclusion

Care about the business and the people in it

Let your IT people have play time (measure it)

Risks Support en liability

Interface met buitenwereld

Voorwaarden voor
cloud-, outsourcing

Kennis tot bullshit-detectie-niveau +1/-1

Weten waar het over gaat

In staat zijn om de context te zien, te kunnen sturen

Wat moet je minimaal zelf beheeersen?

Eerst organiseren / "de kam er doorheen"

Uitwerking van het begrip REGIE

Nodig voor clou ificatie, outsourcing en 

Wat zijn kwaliteitscriteria voor RegieStuurbaarheid

Wat is het wel/niet

Wat mij betreft is Regie een middel om
complexiteit te beheersen. Deze complexiteit
kan zich over een aantal gebieden uit
strekken: architectuur, Finance, Proces wise,
technisch, dataintegratie BI, infrastructtu,
apps. Integratie van deze aspecten blijft /is de
uitdaging.

Vendormanagement

Ontzorgen, beheersbaar maken

Toegevoegde waarde

Flexibiliteit

Het pad naar de beoogde situatie zal naar
mijn idee een pad van de geleidelijkheid zijn.
Het experiment kan makkelijk worden
gezocht. Scope kan geleidelijk uitgebreid
worden.

Geen regie op detail naar op hoofdlijnen.

Volwassen / professionele organisaties en samenwerking

Demand org, benodigde kwaliteiten

Holistisch organisatibeeld

System thinking

Visie

Meetbaarheid

Organiseren voor outsourcen....

Is er een maat voor organisatie graad?Procesvolwassenheid

Wanneer ben je als organisatie klaar voor ......

Eigenaarschap

Balance Security and transparanty

Balance

Balance compliance and workability

Vragen die bij mij opkomen

Is o, c, f éénrichting verkeer of een golfbewegng

Kunnen we iets leren van andere branches?

Textiel industie

Productie. 

Welke delen vd produtlvenscyclus waar

Waar innovatie?

Zoeken we een probleem bij een oplossing of
een oplossing bij een probleem?
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Change Management wordt een business proces gefaciliteerd door technologie uit de cloud, dus het
einde van de RFC en impact analyse door IT - De IT afdeling wordt onderdeel van de centrale
inkoopafdeling omdat het vooral gaat om het goed en slim inkopen van diensten van externe ICT
leveranciers - Enz (vul zelf verder in) Dat leid tot 2 vragen: 1. Wat is dan nog de ICT organisatie en
hoe ziet deze ICT organisatie eruit? 2. Welke rol kan Getronics Consulting nemen in deze discussie.


