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achteR De scheRMen

De afgelopen jaren heb ik bedrijven geadviseerd en geïnspireerd 

om bij vastgelopen IT-projecten en moeizaam verlopende uitbeste-

dingsrelaties het over een andere boeg te gooien: kijk van buiten 

naar binnen, zoek de essentie en verstop je niet achter processen en 

andere ja-maar-verdedigingsmuren. Op een gegeven moment gaan 

visies en ervaringen ‘samen klonteren’ tot een nieuwe werkwijze. Bij 

mij leidde dat tot het ‘uitvinden’ van de  eXperience Level  Agreement, 
afgekort XLA. Met mijn bedrijf Giarte helpen we al jaren grote 

 bedrijven om klanttevredenheid over IT te kaderen, te meten en te 

verbeteren. Ik merkte dat die wereld van ‘zachte data’  mijlenver af-

stond van de wereld van financiële en technische prestatiedata. Om 

de brug te slaan moest ik terug naar de tekentafel en zo ontstond de 

XLA. De afgelopen jaren is het idee uitgewerkt tot een aanpak met 

workshops en middelen om te meten en te verbeteren. Steeds meer 

mensen stelden mij de vraag wanneer ik dit nu eens in een bondig 

boekje zou bundelen. Die uitdaging heb ik opgepakt, met de hulp 

van mijn team binnen Giarte. 

Marco Gianotten



InhOud

vOORWOORD

Waarom je niet ontkomt aan  Digital empathy 10

hOOFDstUk 1

op Weg naar een it-crisis? 16

hOOFDstUk 2

De ingreDiënten van it nieuWe stijl 39

hOOFDstUk 3

experience First met De xla 57

noten  79

leeslijst 81



“ Writing is easy, you 
just have to cross out 
the wrong words.”

Mark Twain

1835 - 1910
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Vraag een CEO wat hem of haar ’s nachts wakker houdt en  elimineer 

uit de antwoorden alle huishoudelijke problemen (hypotheek, 

 kinderen, ouders). Grote kans dat ‘het niet kunnen  bijhouden 

van de snelheid van veranderingen’ hoog op de lijst staat. Het 

 businessmodel wordt onderuit gehaald door een disruptieve 

 nieuwkomer; het is de nachtmerrie van de boardroom. Dat heeft 

alles te maken met technologie veranderingen. IT is niet alleen het 

fundament van vrijwel ieder bestaand bedrijfsproces, het is ook de 

bepalende  factor voor  wendbaarheid en snelheid van organisaties. 

Ofwel: IT is van een bijzaak veranderd in een hoofdzaak. Menig CEO 

voelt de druk: “Wij moeten veranderen in een digital company!”  

Op  congressen en in de  media zijn disruptie, exponentiële  ontwikkeling 

en  digitale  transformatie steeds vaker de leidende thema’s.

Maar laten we eerlijk zijn; de meeste bedrijven lijken nog lang niet 

op Uber, Google, Apple of Airbnb. In tegendeel. Ze zijn niet hip of 

trendy, niet agile en al helemaal niet disruptief. Bij het merendeel van 

de bedrijven moet er gewoon iedere dag keihard gewerkt  worden 

om te overleven. Topmanagers en CIO’s van grotere organisaties 

 weten dat een groot deel van de tijd en energie gaat zitten in het ‘in 

de lucht houden’ van IT-systemen. Na bijna een halve eeuw is voor 

veel bedrijven IT een synoniem voor een complexe opeenstapeling 

van technologiegeneraties. Wendbaarheid en flexibiliteit zijn niet de 

best ontwikkelde eigenschappen van die IT-omgevingen. Dat maakt 

het lastig om snel in te spelen op verandering, laat staan om zonder 

kleerscheuren door die digitale transformatie heen te komen. Want 

wie over tien jaar nog wil bestaan, zal de koers moeten verleggen; 

van klassiek aandeelhouderswaarde-gedreven naar duurzame en 
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klantgerichte waardecreatie. Het onderscheidend vermogen van 

 bedrijven ligt niet in meer producten, maar in diensten en beleving. In 

een sterk digitaliserende economie wordt inlevingsvermogen steeds 

belangrijker; in wat klanten drijft, werknemers succesvol maakt en 

de onderneming relevant. Voor succes is empathie de hoeksteen.

Voor een organisatie die al deze hindernissen goed wil nemen, is het 

van belang dat de business en IT vlekkeloos samenwerken. Dat vraagt 

om het hanteren van dezelfde uitgangspunten en  doelen en het 

 spreken van dezelfde taal. Het vraagt ook om respect en  vertrouwen, 

zoals in iedere relatie. Wie binnen de IT-afdeling van een grote 

 organisatie werkt, hoort echter vaak gemopper van  collega’s dat ze 

niet het respect, aanzien en vertrouwen krijgen dat ze verdienen. 

Het lage aanzien dat IT geniet in de business, staat in schril  contrast 

met de toenemende relevantie van nieuwe  infor matietechnologie 

voor het bestaansrecht van ondernemingen. Wat is er aan de 

hand?  Hebben IT’ers het de  business te moeilijk gemaakt om zaken 

met ze te doen? Ja. IT praat vaak nog in een taal die de rest van de 

 organisatie niet begrijpt. Lange tijd kwam IT daar mee weg. IT had 

immers het interne monopolie op het leveren van automatisering 

aan de  business. Op deze manier heeft IT zijn stempel gedrukt op 

systemen, processen en procedures. En op eindgebruikers.

Maar het is gedaan met het monopolie van IT. Goedschiks of kwaad-

schiks; de business gaat tegenwoordig z’n eigen weg. Cloud-IT en 

mobiele applicaties zijn een grote aanjager van shadow IT: systemen 

en oplossingen die buiten het gezichtsveld van de IT-organisatie 

worden aangeschaft en toegepast. Er kleven allerlei risico’s aan 
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deze onder-de-radar acties van de business; rücksichtslos verbieden 

klinkt daarom als een logische reactie. De druk en de wens om zelf 
digitaal te denken en te doen wordt echter alleen maar sterker bij de 

business. De echte oorzaak van shadow IT zit namelijk veel dieper: 

een gebrek aan vertrouwen in IT. 

Vraag op de man af wat businessmanagers vinden van de IT- 

organisatie en er vallen woorden als ‘afstandelijk’, ‘langzaam’, 

‘over-gedetailleerd’, ‘moeilijk’, ‘koppig’, ‘onbegrijpelijk’ en ‘bureau-

cratisch’. Terugkerende ervaringen met falende IT-projecten en 

 ver storingen zijn bepalend voor het beeld dat managers hebben van 

de IT- organisatie. Ook andersom heeft het vertrouwen een flinke 

deuk  opgelopen. Vraag IT’ers wat ze vinden van de business en ook 

zij  hebben negatieve  associaties: ‘onrealistisch’, ‘doordrammers’, 

 ‘onwetend’, ‘naïef’ en ‘neerbuigend’. Als er in de business iets fout gaat, 

krijgt IT al snel de schuld.

De vooroordelen over en weer geven aan dat er een kloof bestaat 

tussen business en IT. Wanneer topmanagers stellen dat hun  bedrijf 

op weg is om te veranderen in een technologieonderneming, dan 

wordt het tijd om korte metten te maken met de scheiding  tussen 

wij (IT) en zij (de rest van de onderneming). Die kloof kan niet 

 ‘eventjes gefikst’ worden met een nieuw proces, hippe tools of een 

leuk  programma voor business-IT alignment. Voor digitale transfor-

matie is meer  nodig dan alleen een overbrugging: het gat zal gedicht 

moeten worden. Verandering begint bij jezelf; erkennen dat er een 

kloof  bestaat en dat deze een probleem vormt voor zowel jezelf als 

de ander. Voor het versterken van het wederzijds vertrouwen zijn 
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aan beide kanten affectieve en cognitieve vaardigheden nodig:  zaken 

van het hart én het hoofd. Het belangrijkste ingrediënt voor een 

 succesvolle transformatie van IT is het ontwikkelen van empathisch 
vermogen. Alleen daarmee kan je de kloof tussen de echte wereld en 

de wereld van techniek en processen dichten. 

Marco Gianotten 
Chief Executive Officer



“ the secret of  change 
is to  focus all of  
your  energy, not on 
 fighting the old, but 
on  building the new.”

Socrates

X - 399 v. Chr.



hOOFDstUk 1

oP WEG nAAr EEn 
IT-crIsIs?
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In de film The Big Short schittert acteur Christian Bale in de rol van 

hedgefondsmanager dr. Michael Burry. Zijn personage  anticipeert 

met veel succes op de uiteindelijke krach van ‘subprimes’,  alias 

rommel hypotheken, in 2008. Waar zijn succes met  speculaties 

 vandaan komt? Burry blijkt te hebben geleerd van die andere 

 financiële crisis uit de jaren 30. Hij wijst op twee signalen die  destijds 

de naderende ineenstorting van de huizenmarkt aankondigden. 

Het eerste signaal was de complexiteit van het financiële systeem: 

het was allemaal zo ingewikkeld geworden dat niemand meer wist 

hoe de hazen liepen. Er waren bovendien maar weinig mensen die 

de  nodige kritische vragen wisten te stellen. Met die oogkleppen 

op was men ook blind geworden voor het tweede signaal: door de 

 complexiteit van het systeem was het aantal gevallen van hypotheek-

fraude exponentieel  toegenomen. Het waren deze twee inzichten die 

hedgefonds manager Michael Burry gebruikte om short te gaan: vlak 

voordat de laatste financiële crisis van 2008 uitbrak, profiteerde hij 

met zijn speculaties volop van de onvermijdelijke ineenstorting van 

de koersen van risicovolle hypotheekfondsen. 

1.000 miljard dollar aan complexiteit

Een verstikkende complexiteit en ruimte voor manipulatie van  cijfers; 

daar ligt een parallel met de status van IT binnen  grote  onder nemingen 

en overheden. Sinds de industriële revolutie vormt technologische 

innovatie de basis voor onze toegenomen  welvaart en welzijn. Een 

halve eeuw geleden kwam daar informatie technologie (IT) bij; om 

alle automatisering in goede banen te leiden werd de IT-organisatie 

 opgetuigd. Sindsdien gaat de innovatietrein elk  decennium sneller. 
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Tegenwoordig ligt onder vrijwel elk bedrijfsproces een IT-systeem en 

hebben grote organisaties soms wel  duizenden applicaties te onder-

houden. Om die complexiteit te beheersen hebben IT-afdelingen een 

veelheid aan processen en procedures ingericht. Sinds de  financiële 

crisis van 2008 hebben organisaties jaar in jaar uit gesneden in het 

budget voor preventief onderhoud van IT. Het geprognotiseerde  

bedrag dat nodig is om het achterstallig onder houd van software-

applicaties in te lopen, aangeduid als IT debt, werd in 2010 door 

 Gartner geschat op 500 miljard dollar1; Gartner voorspelde destijds 

dat dit bedrag in 2015 zou zijn opgelopen tot 1.000 miljard  dollar. 

Complexiteit is een gegeven en IT-organisaties hebben er geen 

 enkele moeite mee om die complexiteit nog verder te vergroten. 

afdalen in het denken en doen van it

Het IT-landschap is inmiddels complexer dan ooit. De business gaat 

steeds meer zijn eigen weg in de zoektocht naar meer wendbaar-

heid en passeert daarbij vaak de interne IT-organisatie die druk 

bezig is het schip drijvende te houden en daardoor ‘geen tijd heeft’.  

Cloud-IT, big data en mobiele applicaties zijn de grote aanjagers van 

het fenomeen shadow IT: oplossingen die buiten het gezichtsveld van 

de IT-organisatie worden aangeschaft en toegepast. De  gevolgen: 

beveiligings-, integratie- en continuïteitsrisico’s, een  gebrek aan 

wederzijds vertrouwen tussen de business en IT,  terugkerende 

 ervaringen met falende projecten en verstoringen waarbij IT meestal 

de schuld krijgt. 
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Complexiteit, hoge kosten, een gebrek aan vertrouwen; de druk op 

IT neemt toe. Ondertussen worden ondernemingen steeds meer 

 afhankelijk van de snelheid en wendbaarheid van IT-afdelingen: 

het bieden van stabiliteit en betrouwbaarheid alleen is niet meer 

 voldoende. Het is niet uit te sluiten dat de IT-functie in organisaties 

een keer piepend en krakend tot stilstand komt – met een IT-crisis 

als gevolg, waarna de roep om een transformatie in IT te  verwachten 

is. Wat is er aan de hand met IT en wat moeten we doen om een 

IT-krach te voorkomen? Voor een goede analyse moeten we afdalen 

in het denken en doen van IT. Onze hersenen zijn daarbij een goed 

vertrekpunt.

Onze tWee hersenhelften

De hersenen zijn ons meest complexe orgaan en bevatten zelfs voor 

wetenschappers nog veel geheimen. Ons brein bestaat uit twee 

 onderling verbonden hersenhelften: de linker- en de rechterhersen-

helft. Als het gaat om logica, volgorde en analyse is de linkerhersen-

helft dominant. De rechterhersenhelft is vooral bezig met  samenhang, 

emotionele expressie en creativiteit. Met de linkerhersenhelft  

verwerken we binnenkomende informatie eerst in onder delen,  daarna 

plaatsen we die informatie in een breder kader; de  context. Met de 

rechterhersenhelft doen we het het omgekeerde: we  verwerken 

eerst het geheel en pas daarna de details. Ondanks die  specia lisaties 

zijn beide hersenhelften even sterk ontwikkeld en vindt er  boven dien 

constant verkeer tussen de linker- en rechterhersenhelft plaats.  

Voor veel taken is samenwerking tussen beide hersenhelften 

 noodzakelijk. Zo zijn bijvoorbeeld spraakproductie en taalbegrip een 
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 specialisatie van de linkerhersenhelft, maar is de rechter hersenhelft 

bijzonder goed in staat tot de verwerking van intonatie. Bij een 

 proces als taalverwerking gaan signalen over en weer via de hersen-

balk, die beide hersenhelften verbindt. Hoe  belangrijk die verbinding 

is, blijkt ook uit het onderzoek2 van  Nobelprijswinnaars Roger Sperry 

en  Michael Gazzaniga. In de jaren zestig onderzochten zij  patiënten 

waarbij de hersenbalk na een ingreep gespleten was – als laatste 

 redmiddel in de behandeling van epilepsie – en de hersenhelften dus 

niet meer met elkaar konden communiceren. Deze patiënten waren 

daardoor niet meer in staat om een gebeurtenis die zij met alleen 

hun linkeroog waarnamen, met spraak te benoemen. De verwerking 

van visuele waarneming met het linkeroog vindt plaats in de rechter-

hersenhelft, terwijl het spraakcentrum wordt aangestuurd door de 

linkerhersenhelft. 

hersenhelft-talenten

Er is veel onderzoek verricht naar de specialisatie van, en 

 samenwerking tussen onze hersenhelften. Maurizio Zollo3 heeft 

in zijn tijd bij het  Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

 onderzoek verricht naar de hersenactiviteit van 63 topmanagers en 

ondernemers. Bij opdrachten die gericht waren op exploitatie, het 

operationeel laten draaien van een bedrijf, scoorden de top managers 

beter. Bij opdrachten gericht op  exploratie, het van verkennen en 

 onderzoeken van vernieuwing, deden de ondernemers het beter. 

Op de hersenscans was zichtbaar dat bij de opdrachten gericht op 

zowel verbeteren als vernieuwen beide hersenhelften actief  werden 

 gebruikt. Bij taken gericht op exploratie was bij de ondernemers 

 echter een verhoogde hersenactiviteit in de rechterhersenhelft 
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zichtbaar op de scans. Die verhoogde activiteit van de rechter-

hersenhelft komt ook terug bij andere processen van ons centrale 

zenuwstelsel. Onderzoekers van Carnegie Mellon  University en MIT4 

lieten 566 proefpersonen in groepen taken uitvoeren. Daaruit kwam 

naar voren dat teams met een gezamenlijk hoger EQ ( Emotio neel 

Quotiënt) hogere prestaties leverden. Het EQ wordt gezien als een 

optelsom van eigenschappen als sociale vaardigheden, het  vermogen 

tot zelfreflectie en  humor; belangrijke eigenschappen voor een 

 goede leidinggevende, die boven dien sterk zijn verbonden met onze 

rechterhersenhelft. 

Wat is een succesvolle leider?

In zijn boek Leaders Eat Last5 toont Simon Sinek cijfermatig aan 

dat masculiene leiders als Jack Welch (CEO van General  Electric 

van 1981 tot en met 2001) succesvol zijn door hun dwingende 
 managementstijl en hun focus op aandeelhouderswaarde, terwijl het 

dienend  leiderschap van bijvoorbeeld James Sinegal (CEO van  retailer 

Costco) op langere termijn veel meer vruchten afwerpt. De stijl van 

 Sinegal is voor mannelijke leiders echter meer uitzondering dan 

 regel.  Commissarissen, beursanalisten, headhunters en topmanagers 

 hebben een voorkeur voor krachtige en dominante leiders. In tijden 

van on zekerheid en veranderingen vallen we (bij voorkeur) terug 

op patronen uit de cultuur waarin we zijn opgevoed en opgegroeid. 

Karakters als J.R. Ewing, de stoere oliemagnaat uit de primetime 

soap Dallas uit de jaren tachtig, hebben onze vooringenomenheid 

met masculiene leiderschapscompetenties gevoed. Dat vooroordeel 

werkt door tot in de waardering van bedrijven en het afstraffen van 

CEO’s die zich kwetsbaar opstellen. Toen Ton Büchner in 2012 als 
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nieuwe topman van het verf- en chemieconcern AkzoNobel ziekte- 

verlof opnam vanwege oververmoeidheid, verloor het bedrijf die dag 

meer dan 600 miljoen euro aan beurswaarde. Die hevige  reactie kwam 

onder meer voort uit onze vooroordelen over sterk  leiderschap. En 

die vooringenomenheid slijt maar langzaam. 

de dOmInantIe van de lInkerhersenhelft

De overwaardering van het linkerhersenhelft-denken bestaat al 

 langer. Tijdens de industriële revolutie wonnen beroepen  waarbij 

rationeel denken belangrijk was, enorm in aanzien. Maar ook 

 later, in de twintigste eeuw, stonden technische opleidingen hoog 

 aangeschreven: ouders vonden het geweldig als hun kinderen  kozen 

voor een beroep als arts, bouwkundig ingenieur of piloot. Ook bij het 

werk dat binnen IT-afdelingen wordt uitgevoerd, ligt sinds jaar en dag 

de nadruk op vaardigheden die met onze linkerhersenhelft  worden 

geassocieerd. Om IT-systemen te kunnen bouwen en  beheren, moet 

je over diepgaande technische kennis beschikken en oog voor d etail 

hebben. Wie software programmeert, moet  nauwkeurig kunnen 

werken, want een fout in de programmacode is snel gemaakt en bugs 

hebben vaak grote gevolgen. 

het binaire brein van it

Ook het vak IT heeft, net als programmacode, een binair karakter. 

Iets is goed of fout en ‘ongeveer’ is in IT geen bruikbare specifi catie. 

In de periode dat IT draaide om het automatiseren op basis van vast-

omlijnde specificaties, was de dominantie van het linkerhersenhelft-

denken geen probleem, maar juist nuttig. Voor de eerste  generaties 
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computers en computertalen waren sterk technisch gedreven 

 mensen nodig om programma’s te schrijven en deze aan de praat te 

houden. Geen wonder dus dat de IT-afdeling sinds het ontstaan, zo’n 

45 jaar geleden, letterlijk is bemand (vrouwen zijn nog steeds sterk 

ondervertegenwoordigd, ook op topposities in IT) door vergrijzende 

linkerhersenhelft-denkers. 

Omdat automatisering vanaf de jaren zeventig steeds  belangrijker 

werd, nam de IT-afdeling in omvang toe. Het werd een  organisatie 

 binnen de organisatie, die als stafafdeling in het organigram is 

 neergezet naast het ‘normale’ leven binnen de onder neming. Met 

de introductie van de eerste programmeertalen Fortran en  Cobol 

 ontstond de eerste splitsing binnen IT in ontwikkeling en  beheer. 

Het takenpakket van IT werd in de loop van de jaren steeds  groter 

en dat maakte het noodzakelijk verder te specialiseren in  taken zoals 

 netwerken en projectmanagement. Vervolgens zijn IT- organisaties 

vanaf de  jaren tachtig hun servicedomeinen gaan  verkavelen, 

 aanbesteden en uitbesteden. Zo wordt hardware door partij A 

 geleverd, beheer door partij B en de connectiviteit door  partij C. 

Bedrijfs applicaties worden door partij X gebouwd, door partij Y 

 onderhouden en door partij Z gehost. Deze opdeling had in eerste 

instantie een technisch karakter, maar heeft daarna ook een  stempel 

op de cultuur gedrukt. De relaties met klanten  werden  omschreven 

in dikke contracten en Service Level Agreements (SLA’s). En om 

de interne, complexe processen te monitoren zijn IT- afdelingen 

gaan werken met een groot aantal technische Key  Performance 

 Indicatoren (KPI’s), zoals de gemiddelde beschikbaarheid van 

 servers en de maximale vertraging van dataverkeer op een netwerk.  
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De prestaties van IT kwamen weliswaar terecht in rapportages en 

scorecards, maar de relatie met de processen van de business en 

zijn eindgebruikers werd steeds ondoorzichtiger, net als de relaties 

 tussen de verschillende specialisaties binnen IT. 

kPi’s en de werkelijkheid

KPI’s zijn er om inzicht te bieden, maar kunnen er ook voor zorgen dat 

beslissers de grip op de werkelijkheid verliezen. In de wereld van Fast 

Moving Consumer Goods (FMCG) staat productveiligheid boven aan 

het prioriteitenlijstje. Als bij een voedingsmiddelen fabrikant door een 

probleem in de productie de voedselveiligheid in het  geding komt, 

staat de reputatie op het spel. Terugroepacties  (recalls)  dragen niet 

bij aan het imago van een merk en daarmee lijkt een KPI als ‘no  recalls’ 

logisch. Of is zo’n KPI dodelijk voor een open veiligheids cultuur? 

 Voedingsmiddelenbedrijf Nestlé raakte in een slepende rechtszaak 

verwikkeld met een klokkenluider, de voormalige food safety  manager 

Yasmine Motarjemi. Zij stelt dat een repressieve management cultuur 

in combinatie met bonussen voor ‘no recalls’ hebben geleid tot het 

bagatelliseren van incidenten zoals kleine  kinderen die bijna  stikten 

bij het eten van een babykoekje. Bij  productveiligheid is het  belangrijk 

hoe het topmanagement reageert op kwaliteitsafwijkingen.  Regeert 

dan de ethiek of het economisch gewin? ‘No recalls’ is een nobele 

KPI als je uitgaat van interne  opera tional excellence, maar de buiten-

wereld schiet er weinig mee op. 

Door te blijven denken in techniek, cijfers en details (hardware, 

 netwerk, software en devices) en niet in gewenste business  outcomes 

of productieve eindgebruikers (resultaat, succes, impact) verloor IT 
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steeds meer het zicht op de buitenwereld. IT was vooral gericht op 

het in de lucht houden van systemen; daardoor werd er nauwelijks 

tijd uitgetrokken om te bedenken hoe het anders kon. Draait de 

 business nu wel of niet goed met de diensten die de IT-afdeling of 

de externe serviceprovider levert? Kortom, de aansluiting tussen de 

techniek en de dagelijkse gang van zaken was zoek. 

de buItenWereld rammelt aan de pOOrten van It

Er was lange tijd weinig reden voor IT’ers om rekening te  houden met 

eindgebruikers of met de context waarin de organisatie zich  bevindt. 

IT werd aangestuurd als de machinekamer van een  mammoettanker: 

alle techniek moet goed blijven functioneren. Er was in die 

 machinekamer weinig aanleiding om mee te kijken in de stuurhut: 

wat is  eigenlijk onze koers, met welke omstandigheden moeten we 

rekening houden en welke veranderingen komen op ons af? 

De consument verwacht meer

De afgelopen tien jaar hebben technologie en globalisering het 

 werkterrein van IT’ers ingrijpend veranderd. Op de eerste plaats 

 verwachten consumenten en werknemers (die ook consument 

zijn) meer van de producten en diensten die bedrijven  leveren. 

 Consumenten maken in hun dagelijkse leven volop gebruik van cloud-

IT en mobiele applicaties, vertrouwend op de goede  intenties van de 

aanbieders als het gaat om privacy en security. In  e-commerce is het 

al lang niet meer de prijs die een aankoopbeslissing bepaalt, maar 

draait het om gebruiksgemak van de webshop, een goede informatie-

voorziening, levertijd en retourvoorwaarden; allemaal zaken die te 
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maken hebben met de dienstverlening rondom het product. Voor 

banken is  elektronisch bankieren geen unique  selling point meer, 

maar een dissatisfier wanneer de online omgeving te vaak plat ligt. 

Bedrijven die klanten opzadelen met IT-processen die haperen  

–  zodat vanzelfsprekende diensten wegvallen – krijgen op social 

 media de wind van voren. De consument heeft dus een  dominante 

positie ingenomen. User experience, user interaction en  customer 
 experience worden voor steeds meer bedrijven leidende  principes 

bij het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten. Bij 

 design  thinking, een ontwerpstroming om innovatie vorm te geven 

met behulp van co-creatie, staat niet alleen het product of een dienst 

centraal, maar tellen ook de ervaring en beleving van de gebruiker 

nadrukkelijk mee. Dat vergroot de kans op commercieel succes.  

Als het product niet handig is, niet het gemak vergroot of niet 

 wezenlijk bijdraagt aan het oplossen van een probleem, dan wordt 

dat product niet ge accepteerd of omarmd. “Start with the  experience 

and work your way backwards to the technology”, het mantra van 

Steve Jobs, is één van de basis principes van design thinking. 

ervaring overheerst

Bij de ontwikkeling van het interieur van de Boeing 787 Dreamliner 

kregen psychologen de opdracht om te achterhalen wat mensen 

willen tijdens een vlucht, zelfs als ze dat niet goed onder woorden 

kunnen brengen. ‘Ik wil meer beenruimte’ is een no-brainer, maar ‘ik 

wil me niet opgesloten voelen’ klinkt nogal merkwaardig in de oren 

van luchtvaartingenieurs: je zit immers in een afgesloten buis op een 

hoogte van meer dan 10.000 meter en met een buiten temperatuur 

van min 50 graden Celsius. Ons gevoel van ruimte ontstaat met 
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name door ons perifeer gezichtsvermogen: de waarneming buiten 

je centrale gezichtsveld. In het interieurontwerp van de Dreamliner 

zijn over de breedte van het toestel twee verlichte bogen verwerkt. 

Daardoor wordt je blik onbewust naar boven getrokken en voelt het 

vliegtuig ruimer aan dan bijvoorbeeld een Boeing 777 (een toestel dat 

in werkelijkheid groter is dan de Dreamliner). 

In zijn bestseller A Whole New Mind6 legt Daniel Pink uit dat in 

onze veranderende wereld context steeds belangrijker wordt en 

dat  content geleidelijk een minder dominante positie krijgt, ook in 

 sectoren waar het technische karakter van innovaties van  oudsher de 

toon zet. Toen autofabrikant Porsche in september 2015 de  volledig 

elektrische conceptauto Mission E presenteerde, werd als eerste 

het  emotional design benoemd, pas daarna kwamen de  excellente 

technische prestaties van de auto aan de orde. Voor het succes van 

elektrisch rijden is de emotionele beleving van het ontwerp (rechter-

hersenhelft) minstens net zo belangrijk als de milieuaspecten en 

technische presentaties van de auto (linkerhersenhelft). 

nieuwe spelregels, ander speltempo

Er is een tweede ontwikkeling die de traditionele IT’er wakker moet 

schudden. Gevestigde businessmodellen blijken – niet voor de  eerste 

keer – kwetsbaar te zijn voor disruptieve nieuwkomers. Sectoren 

 zoals de financiële dienstverlening of die van energie leveranciers 

kunnen niet langer vertrouwen op vanzelfsprekend heden; een 

 verdienmodel is slechts houdbaar totdat er een concurrent komt 

die er in slaagt het slimmer, sneller of prettiger te regelen voor 

de  consument. Bij  innovatie staan niet langer schaalomvang, een 



34 DiGital eMPathY

 gevestigde positie of kapitaal voorop, maar creativiteit, snelheid en 

inlevingsvermogen. Er is veel aandacht voor disruptieve bedrijven 

zoals Airbnb en Uber, maar de grootste groep bedrijven staat voor 

de uitdaging zich tijdig (en succesvol) aan te passen aan de digitale 

wereld. Daarbij gaat het niet alleen om het kunnen bijbenen van alle 

veranderingen in de markt. Ook het drukken van kosten – zodat het 

mogelijk blijft te concurreren met nieuwkomers zonder legacy – is 

cruciaal. Het zelfde geldt voor het vergroten van de betrouw baarheid 

en veiligheid – zodat de business geen last krijgt van gevaren uit 

 cyberspace en volledig volgens de wet- en regelgeving handelt. De 

druk op IT van buitenaf is gigantisch. 

de bInnenWereld van It

Niet alleen de buitenwereld, maar ook de binnenwereld van IT 

 verandert. IT’ers en hun bazen – de CIO’s – hebben de afgelopen jaren 

veel op hun bord gekregen. Agenda’s liepen over met werk  zoals het 

vernieuwen, samenvoegen en integreren van  complexe  applicaties, 

bijvoorbeeld als gevolg van fusies en overnames.  Daarnaast  werden 

CIO’s uitgedaagd om meer te doen met minder, maar ook werd 

 verwacht dat ze tijdig aanhaakten op nieuwe  technologieën als 

 cloud-IT en mobiele apps. Ondertussen werden de eisen op het 

vlak van  security en privacy steeds strenger en moesten verouderde 

 systemen gewoon blijven draaien. 

Al ruim een decennium wordt er gepraat over het  vereenvoudigen 

van complexe applicatielandschappen. Het vernieuwen van de 

 technologielagen onder de bedrijfsapplicaties is de afgelopen jaren 
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voortvarend aangepakt met de consolidatie van netwerken, data-

centers en platforms. Maar rationalisatie van de bedrijfsapplicaties 

is in de regel minder goed gelukt. De belangrijkste oorzaak daarvan 

is dat de business als eigenaar vaak niet bereid is te investeren in 

simplificatie en eliminatie van bedrijfsapplicaties. Het geld wordt 

liever uitgegeven aan functionele wijzigingen en nog meer  nieuwe 

systemen. Bij IT is de nadruk blijven liggen op  standaardiseren 

en  automatiseren, niet op elimineren en simplificeren. Doordat 

de  kosten voor infrastructuur jaar op jaar bleven dalen – en dus 

de  totale kosten van IT – is applicatierationalisatie veelal van het 

 prioriteitenlijstje gevallen. 

Niet alleen de spullen waarmee de IT-organisatie de business 

 onder steunt, zijn vaak verouderd, ook het human capital vertoont 

barsten en scheuren. Kennis over nieuwe systemen en  technologieën 

is schaars verkrijgbaar; kennis over oude systemen lekt weg. De 

 gemiddelde leeftijd van een IT’er bij grote ondernemingen ligt 

 boven de 50 jaar en ook uitbesteding (onder meer naar lagelonen-

landen) zorgt er voor dat binnen de organisatie kennis verdwijnt. Dat 

 laatste is voor verschillende grote ondernemingen aanleiding om 

te  investeren in het bundelen en vernieuwen van kennis over oude 

kernsystemen en programmeertalen. Rabobank is begonnen met 

het opleiden van een nieuwe generatie payment  professionals om 

de  kennis over belangrijke kernsystemen te borgen. In  navolging van 

bedrijven als General Motors en General Electric werkt Shell toe naar 

vier strategische IT-hubs (Houston, Londen, Rijswijk,  Bangalore), 

waarbij IT-werk gericht op ontwikkeling, projecten en changes 

zelf wordt gedaan en de operationele uitvoering wordt uitbesteed.  
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IT wordt daarbij aangevlogen in ketens en business clusters, zoals 

oliewinning en distributie. Ook dat moet een antwoord zijn op het 

groeiende kennisprobleem. 

Ook it verandert van karakter

Outsourcing en technologische ontwikkeling hebben ook  invloed 

op de inhoud van het werk dat IT’ers doen. De  kwaliteit van 

 applicatieontwikkeling wordt door nieuwe methoden en tools 

steeds beter, waardoor er minder correctie op de code  nodig is. De 

 onderliggende IT-infrastructuur wordt gevirtualiseerd en  deployment 
– de ingebruikname – wordt  geïndustrialiseerd.  Handmatige 

 processen spelen een steeds kleinere rol. De harde  organisatorische 

scheiding binnen IT in ontwikkeling en  beheer vervalt  geleidelijk door 

de verdergaande automatisering van  development en  operations. 

 Traditioneel waren dit werelden met elk hun eigen  cultuur en 

 dynamiek. Met  DevOps komen deze twee  werelden samen, maar 

dat vraagt om nieuwe competenties op het vlak van samenwerken 

en communiceren. Andere IT-taken worden juist  geleidelijk weg 

 geautomatiseerd. Werd er in 2005 nog gemiddeld twee uur per 

maand besteed aan het beheer van een server, in 2015 was dit al 

 teruggebracht tot minder dan tien minuten. Het  functioneel beheer 

van IT komt steeds meer in handen van de  business. 

De komende jaren zullen veel traditionele IT-banen,  zoals 

 infra structuurbeheerder, tester en database administrator,  verdwijnen.  

Daarentegen vereisen de banen die blijven bestaan en de  nieuwe 

banen die ontstaan een steeds hoger opleidingsniveau en  andere 
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competenties. De professionals die nu en straks nodig zijn, zullen 

 bedreven moeten zijn in het aanpassen, vervangen of  uitfaseren 

van oudere applicaties die een risico vormen in  complexe 

 ketens, zodat  verstoringen tot een minimum beperkt blijven.  

Ook  zullen IT- professionals moeten kunnen omgaan met verticale 

 verantwoordelijkheden over ketens heen: dwars door de traditionele 

lagen van  applicaties, middleware, datacenters en netwerken.

De it-eindgebruiker is een consument

De IT-organisatie krijgt daarnaast te maken met  eindgebruikers 

van IT-systemen die andere eisen stellen dan voorheen. 

 IT- eindgebruikers zijn in het dagelijks leven gewoon consumenten 

die volop gebruik maken van de laatste technologie. Ze willen net 

als consumenten werken met mooie en goed ontworpen producten 

en  gemakkelijke software; niet alleen omdat ze meer toegevoegde 

waarde en  gemak verwachten, maar ook omdat ze voor hun eigen 

productiviteit  afhankelijker zijn geworden van goed werkende IT.  

IT moet daarnaast ook naadloos aansluiten op individuele  werk stijlen 

en leercurven en op de snel veranderende behoeften vanuit de 

 business.  Omgekeerd geldt ook dat slecht ontworpen diensten en 

producten kunnen  leiden tot extra kosten, bijvoorbeeld omdat bij 

het uitrollen van nieuwe releases en functionaliteiten de  leercurve 

langer is. Dat levert niet alleen productiviteitsverlies op, maar 

leidt ook tot meer vragen voor trainers en helpdeskmedewerkers. 

 Gebruikersonvriendelijke  oplossingen dragen daarnaast ook bij aan 

het ontstaan van workarounds en shadow IT. 
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It zOekt naar de WeG In de nIeuWe Wereld

Een nieuw economisch krachtenveld, een verhevigde  concurrentie, 

kritische consumenten en veeleisende eindgebruikers: factoren die 

afdwingen dat IT fundamenteel anders moet gaan functioneren.  

Niet inside-out, maar outside-in. Niet het proces staat centraal, maar 

de behoeften van de medewerkers die de business op gang houden 

en verder ontwikkelen. IT moet in de kern simpeler, sneller en meer 

 bijdragen aan wendbaarheid en slagkracht van een onderneming. 

Gelukkig hebben CIO’s en hun teams de afgelopen jaren niet 

stil  gezeten. Er is veel veranderd, zowel richting de business en 

de klant als richting de IT-eindgebruiker. Er zijn flinke stappen 

 gezet op het gebied van systeemontwikkeling en de wijze  waarop 

 beheer en  serviceprocessen worden ontworpen. De kwaliteit van 

 applicatieontwikkeling wordt door nieuwe methoden en tools 

steeds beter, waardoor er minder correctie nodig is. Onder liggende 

IT- infrastructuur wordt gevirtualiseerd; de uitrol van  applicaties 

wordt geïndustrialiseerd. Door de invoering van DevOps wordt de 

 traditionele scheiding tussen ontwikkeling en beheer, vroeger  aparte 

werelden met elk hun eigen cultuur en dynamiek, bij steeds meer 

organisaties geleidelijk opgeheven. Door frequente, kleine en goed 

geteste releases in productie te nemen worden risico’s die  komen 

 kijken bij veranderingen beperkt. Bij agile is de product owner 
 onderdeel van het team en staan user stories centraal. Ook agile past 

in het streven naar meer rechterhersenhelft-denken in IT. 

Wat CIO’s voor ons als consument hebben gedaan, daar plukken we 

dagelijks de vruchten van. We hoeven niet meer naar de bank om 

geldzaken te regelen en het online reisbureau maakt het mogelijk dat 
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we tot in detail onze reis thuis op de bank kunnen boeken. Voor hun 

IT-eindgebruikers hebben CIO’s selfservice portals ingericht, Bring 

Your Own Device-beleid (BYOD) geïmplementeerd of IT- service-

shops voor de medewerkers geopend die zich qua look and feel 
kunnen meten met de Genius Bar van Apple. Allemaal uitstekende 

initiatieven die goed aansluiten op de werking van onze rechter-

hersenhelft: ‘wat is het effect en hoe voelt het?’

User brain damage of werkelijk begrip?

Het lijkt er dus op dat business en IT nader tot elkaar zijn  gekomen. 

De afgelopen twee decennia is veel energie gestoken in het slaan 

van bruggen tussen IT en de business: consultants hebben een 

 vermogen verdiend met oplossingen voor business-IT alignment. IT 

luistert beter, begrijpt beter wat de business wil, heeft verschillende 

 werkmethoden aangepast en kijkt meer naar de eindgebruiker. Maar 

hoe druk IT ook is, veel veranderingen blijken vooral  cosmetisch 

van aard. IT blijft vasthouden aan oude manieren van werken 

die vooral naar binnen gekeerd en bureaucratisch zijn. Daarmee 

blijft de oude kern van IT onaangeroerd en het linkerhersenhelft- 

denken  dominant. Zo is aan innovatie-agenda’s van IT-organisaties 

af te  lezen dat IT zich van nature meer aangetrokken blijft voelen 

tot  hard- en  software en minder tot innovaties die voor de rest van 

het bedrijf  interessant zijn. Trends als software defined networking 
en  hyper-converged  infrastructure laten de harten van veel IT’ers 

 sneller kloppen. Maar is het ook wat de business nodig heeft? IT-

ers  begrijpen nog steeds  onvoldoende dat gebruikers geen hand-

leidingen meer  lezen, maar gewoon met vragen komen, die ver-

volgens bij de helpdesk worden betiteld als ‘user brain damage’.  
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IT’ers zijn nog steeds in staat om  nieuwe systemen conform de 

 specificaties op te  leveren, terwijl ze zich niet kunnen voorstellen 

dat eind gebruikers toch  teleurgesteld zijn.  IT’ers voelen zich senang 

bij SLA’s in de vorm van bronzen,  zilveren of  gouden beschikbaar-

heidspercentages die ze  afsluiten met externe leveranciers, terwijl 

de business zoekt naar een  beredeneerbare  balans tussen risico 

en kosten. Bij uitval van bedrijfs kritische IT- systemen slaat bij top-

managers het rechterdeel van hun brein spontaan aan: ze reageren 

met boosheid op de chaos die een zware verstoring veroorzaakt. 

Als een IT’er  vervolgens vanuit de  linkerhersenhelft reageert met 

‘alle ITIL-processen zijn gevolgd’, is dit olie op het vuur. Gebruikers 

zijn kwaad over een  probleem (pissed) en hebben geen zicht op een 

 oplossing (puzzled). De  samentrekking daarvan is ‘pizzled’: een sterk 

negatieve emotie die IT te vaak oproept. 

Op zOek naar balans In het breIn van It

De kloof tussen IT en business is niet alleen organisatorisch van aard, 

maar heeft ook een mentale component. IT-professionals vinden het 

moeilijk stil te staan bij de context, de omstandigheden en de eind-

gebruikers. En eerlijk is eerlijk, de business vindt het moeilijk om 

stil te staan bij het belang van een bedrijfsbrede IT-aanpak of om 

de gevolgen daarvan te accepteren voor hun eigen werkzaamheden 

en projecten. Hebben bedrijven last van een ‘split brain’? En is het 

gedaan met de linkerhersenhelft-denkers in IT? Nee. Bedrijven zijn 

voor het uitvoeren of managen van verschillende (IT-)processen nog 

steeds gebaat bij professionals die goed zijn in procedureel werken. 

In sommige gevallen is het zelfs een nadeel als iemand doorlopend 
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met de context bezig is in plaats van met het proces zelf. Veel banen 

in de IT blijven geschikt (en aantrekkelijk) voor linkerhersenhelft-

denkers. Een sterke focus, oog voor detail en je comfortabel voelen 

bij repeterend werk zijn eigenschappen die nog steeds passen bij een 

goede softwaretester.

Wie wil er overleven?

Succesvol omgaan met verandering vraagt echter wel om 

 sensitiviteit, wendbaarheid en flexibiliteit. Wil je overleven, dan moet 

je alert zijn (waarnemen) en goed kunnen inspelen op  veranderende 

 omstandigheden (acteren). Gevoel hebben voor de context, de 

 ketens waar je deel van uitmaakt, het grotere geheel: dat is precies 

waar onze  rechterhersenhelft goed in is. Die moet dan wel de ruimte 

 krijgen, ook wanneer processen niet volledig voorspelbaar of niet 

geheel onder controle zijn. IT’ers bereiken weinig met alleen het 

oude,  systematische linkerhersenhelft-denken. Techneuten moeten 

handig zijn met technologie, maar óók inzicht hebben in mensen, 

 gedrag, context en dynamiek. Kortom, IT’ers moeten op zoek naar 

een nieuwe balans. Ook de CIO zal moeten beseffen dat hij voor de 

ongekende uitdagingen waar IT-afdelingen mee te maken krijgen, 

een goed gebalanceerd team nodig heeft. Hij zal daarom moeten 

openstaan voor rechterhersenhelft-denken en -doen.
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Henri Mintzberg, één van de meest gelezen management-

wetenschappers, weet feilloos de vinger op de zere plek te leggen 

voor wat betreft de bureaucratische eigenschappen van  organisaties. 

Tegenover het wonder dat we van het ene naar het andere  continent 

kunnen vliegen, plaatst hij in zijn boek Why I hate flying7 de 

 onnavolgbare processen van de luchtvaart. “Airlines are masters at 

changing cattle into sardines. If you want to fly somewhere, you must 

begin by being herded — in and out, back and forth, up and down. 

You stand in line to get a boarding pass to replace the ticket they 

just sold you. Then you stand in line to show your  boarding pass to 

prove you bought the ticket they just took away from you. After this 

you stand in line to give back the boarding pass they just gave you.” 

Sinds de eerste druk van het boek van Mintzberg is er het  nodige 

veranderd in onze economie, de technologie en zelfs in de lucht-

vaart. De Boeing 787 Dreamliner mag dan wel ontworpen zijn volgens 

de laatste  inzichten, de meeste vliegmaatschappijen (en luchthavens) 

hebben nog niet veel begrepen van de nieuwe tijd waarin bedrijven 

 omgevingsbewust en wendbaar moeten zijn. Omgevingsbewust, 

zodat ze kunnen waarnemen wat er om hen heen gebeurt met de 

mensen en de markt waarin ze actief zijn. Wendbaar, zodat ze snel 

kunnen veranderen: hun koers, de strategie of zelfs het complete 

verdienmodel. 

Organisatie: een groep mensen

Zijn omgevingsbewustzijn en wendbaarheid eigenschappen van 

 organisaties of gaat het eigenlijk om de mensen die er werken?  

Het succes van organisaties hangt onder andere af van  empathische 

 leiders die in staat zijn om zich aan te passen, goed gebruik  kunnen 
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maken van de talenten in hun organisatie en oog  hebben voor 

hun  omgeving. Gevoel hebben voor de context, de ketens waar 

je  organisatie deel van uitmaakt en zicht houden op het  grotere 

 geheel: dat is precies waar onze rechterhersenhelft goed in is. Het 

is ook de zwakke plek van de IT-organisatie, waar de nadruk ligt 

op micro management en gedetailleerde plannen; typisch voor 

het linker hersenhelft-denken. Hoe organiseren IT-afdelingen de 

 samenwerking met hun partners? Welke instrumenten gebruiken ze 

en passen die nog wel bij dat gene wat de omstandigheden vereisen? 

Wat is het nut van belonen en straffen in samenwerkingsverbanden? 

En wat win je met openheid en transparantie? In dit hoofdstuk  kijken 

we naar de bouwstenen van samenwerken en de wijze waarop IT 

daar mee omgaat. 

succesvol samenwerken

Een organisatie is een groep mensen met een  gemeenschappelijk 

doel. Dat klinkt simpel, maar over organiseren, groepen,  mensen en 

doelen zijn kilometers aan managementboeken geschreven. Dat wekt 

de  indruk dat het functioneren in, en het succesvol  laten  functioneren 

van organisaties een enorme opgave is.  Gelukkig is er ook een  zonnige 

kant. Simon Sinek illustreert in zijn boek Start with Why8 hoe de vier 

ingre diënten voor persoonlijk geluk hun  doorwerking hebben in de 

zakelijke wereld, organisaties en leiderschap. Hoe we  handelen, wordt 

sterk gedreven door chemische  stoffen in onze hersenen: hormonen 

en neurotransmitters.  Endorfine is een pijn bestrijder en komt vrij 

wanneer we stressvolle situaties  relativeren met humor. Dopamine 

komt onder andere vrij wanneer we genieten –  bijvoorbeeld wanneer 

we doelen bereiken. Twee andere stoffen, serotonine en oxytocine, 
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spelen een rol bij sociale relaties. Serotonine komt vrij bij het  boeken 

van succes en oxytocine is een hormoon dat vrijkomt wanneer we 

ons verbonden voelen en zonder direct eigen belang handelen. In 

Leaders Eat Last, het vervolg op Start with Why, wijst Sinek ook op 

de risico’s van endorfine en dopamine: het zijn stoffen die  verslavend 

werken en de kans op herhaling van  gedrag vergroten, zelfs als dat 

gedrag niet meer noodzakelijk is.  Gedrag kan dan disfunctioneel 

worden. Succesvol samenwerken heeft wat  Sinek betreft vooral een 

positieve uitwerking op de geest. Dat is goed nieuws, want de IT-

organisatie kan wel iets van die positieve kracht gebruiken. Sterker 

nog, samenwerken is precies wat de IT-organisatie nodig heeft om 

de volgende stap te kunnen zetten. 

samenWerken? dat GIeten We In een cOntract!

In de kern is samenwerken heel eenvoudig en je kunt er ook direct 

mee beginnen. Toch pakt samenwerken niet altijd even goed uit. 

Aller eerst is het goed om te beseffen dat ‘samenwerken’ een  abstract 

begrip is. Daarin schuilt een gevaar: mensen reageren meestal 

niet met actie op abstracte begrippen, terwijl samenwerking juist 

om  actie vraagt. Het enige wat je nodig hebt om te beginnen met 

 samen werken is – bij aanvang – het hebben van dezelfde ideeën en 

denkbeelden. Het vergt dus een klein beetje afstemming en oog voor 

het grotere geheel; het eindresultaat. Het gaat dan niet alleen om het 

doel, maar ook om de opvattingen over de wijze van samenwerken, 

over communiceren, respect, vertrouwen, openheid en eerlijkheid. 

Over verantwoordelijkheid, maar ook over omgevingsbewustzijn 

en aanpassingsbereidheid. Zodra je al deze zaken wilt vastleggen in 



55De inGReDiënten van it nieUWe stijl

 regels, procedures, afspraken (SLA’s) en meetbare doelen (KPI’s), dan 

neemt de kans toe dat de samenwerking stroef verloopt. In samen-

werken gaat namelijk van alles mis, maar er bestaat geen contract 

waarmee je dat kunt voorkomen, laat staan een contract waarmee 

je de samenwerking kunt verbeteren. Samenwerken is iets anders 

dan het praten met een business manager over een project of het 

 integreren van twee applicaties. Het is een verbond tussen mensen. 

Toch geven CIO’s bij het aangaan van een nieuwe samenwerking vaak 

veel geld uit aan de juridische kant van de zaak; de ‘klik’ tussen de 

partners in een samenwerkingsverband beschouwen ze als iets wat 

in de handen van de goden ligt. 

samenwerkingsregels

Samenwerken in IT-outsourcing is complex en we vallen graag terug 

op heldere spelregels en afspraken. De meeste IT-dienstverleners en 

hun klanten leggen deze spelregels en afspraken vast in  contracten 

met Service Level Agreements (SLA’s). SLA’s sluiten  ogenschijnlijk 

goed aan op de voorkeurstijl van de linkerhersenhelft, maar de 

laatste jaren lijkt het er op dat die SLA’s minder goed passen bij de 

praktijk van alledag. Met elke nieuwe uitbestedingsgeneratie lijken 

de  contractuele afspraken omvangrijker te worden en bevatten ze 

steeds vaker strafbepalingen. Dat terwijl het aantal IT-projecten dat 

tekortschiet bij de oplevering of te maken krijgt met overschrijdingen 

(in tijd of geld) er niet minder op wordt. De vraag is dan ook wat we 

bereikt hebben met die steeds dikkere contracten. Giarte ontvangt 

regelmatig vuistdikke documenten met de vraag te helpen bij het 

beter uitvoerbaar maken van de contracten. Bij die zoektocht naar 

houvast voor de samenwerking wordt vooral waarde gehecht aan 
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 afspraken. Maar wat verwachten we van een arts,  luchtverkeersleider 

of rechter? Toch niet alleen dat deze capabel en kundig is, maar ook 

als professional en als mens een besluit neemt als de situatie  daarom 

vraagt? Vertrouwen is dan ook een belangrijke voorwaarde voor 

voortgang en vooruitgang. Omgekeerd: bij onvoldoende vertrouwen 

neemt de bereidheid om te beslissen, te experimenteren en te inno-

veren af. Begrijpelijk, want de kans om afgestraft te worden op fouten 

is simpelweg te groot. 

carrots and sticks

In veel uitbestedingscontracten is de SLA een uiting van gestold 

 wantrouwen. De uitbesteder noch de serviceprovider  beschikt 

over een glazen bol en probeert onzekerheden dus zo veel 

 mogelijk te  vermijden. Hoe uitgebreider het contract, hoe meer 

 schijn zeker heden; je kunt de toekomst nu eenmaal niet in een set 

afspraken vatten. En hoe meer afspraken, hoe meer er wordt gewerkt 

met details. Dat  beantwoordt aan de voorkeursstijl van IT’ers (linker-

hersenhelft-denken), maar ontneemt ook het zicht op het  grotere 

geheel. Een SLA is juist bedoeld om de samenwerking te onder-

steunen: een rechter hersenhelft-proces.

 

Een belangrijk onderdeel van de SLA’s zijn de bepalingen voor 

het gebruik van ‘carrots and sticks’ tijdens de samenwerking. 

 Burrhus  Frederic Skinner9, een van de belangrijkste onderzoeks-

psychologen uit de twintigste eeuw, ontdekte dat je gedrag kunt 

sturen met  operante conditionering: belonen vergroot de kans op 

gewenst  gedrag, straffen verkleint de kans op ongewenst gedrag. 

In later onderzoek is steeds opnieuw vastgesteld dat nieuw gedrag 
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 gemakkelijker wordt aangeleerd met belonen dan met bestraffen. 

Kritiek op het beloningsmodel (waarbij de beloning van buitenaf 

komt) is dat het de intrinsieke motivatie vermindert. In organisaties 

zijn belonen en straffen vaak gekoppeld aan te behalen doelen of 

KPI’s, maar ook als het aankomt op samenwerken, hebben straffen en 

belonen zo hun nadelen.

Op de eerste plaats zijn binnen samenwerkingsverbanden de 

 criteria voor belonen of straffen niet altijd zuiver. Bij het gebruik 

van  traditionele doelstellingen zoals ‘geaggregeerde bandbreedte’ of 

‘ gemiddelde oplostijd’ ontstaat er gemakkelijk ruimte voor  discussie: 

gaat het om het technisch gelijk van de leverende partij (‘KPI  keurig 

gehaald’) of gaat het om het oordeel van de afnemer (‘toch niet 

 tevreden’)? Dit zijn de ‘watermeloen-SLA’s’: op het oog staan alle 

 metertjes van de leverende partij op groen, maar in werkelijkheid 

staat alles op rood (naar de beleving van de klant of eindgebruiker). 

Organisaties zijn beter af als ze de watermeloenen weten in te ruilen 

voor kiwi’s: die zijn klein van omvang en groen van binnen én buiten. 

Wanneer KPI’s een duidelijke relatie met de dagelijkse business 

(de context) missen, wordt het ook lastiger ze goed te  beoordelen. 

Denk aan KPI’s rondom beschikbaarheid. Een beschikbaarheids-

percentage van 99,9 procent kost in de regel tweemaal  zoveel 

als een  beschikbaarheidspercentage van 99,5 procent. Wat het 

meest geschikte percentage is, wordt onder andere bepaald door 

 risico-inschattingen en economische afwegingen. Maar in de 

 dagelijkse praktijk – of tijdens contractonderhandelingen – wint 

meestal het beschikbare budget, terwijl de context juist cruciaal 
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is om de risicohonger vast te kunnen stellen. Wat is het effect op 

de business als die 0,1 procent onbeschikbaarheid zich voordoet? 

Op welke momenten is de negatieve impact daarvan het grootst? 

 Downtime in de vorm van een percentage zegt niets over de 

 werkelijke  economische impact; de hoeveelheid verloren omzet of 

het aantal foutief verlopen transacties wel.

Risicohonger

Op de tweede plaats werken belonen en straffen redelijk goed bij 

nauw omlijnde taken, maar zijn ze minder effectief bij creatief en 

probleemoplossend werk. Natuurlijk klinkt het aantrekkelijk en fair 

om goede resultaten te belonen. Joris Luyendijk constateerde in 

zijn boek Dit kan niet waar zijn10 dat overmatig belonen het nemen 

van te grote risico’s aanmoedigt. De Wall Street-wijsheid ‘hoe  hoger 

de  beloning, hoe beter de resultaten’ gaat niet meer op.  Vertaald 

naar IT: een hoge bonus voor het bid-team bij het binnenhalen 

van het contract levert geen betere overeenkomst op. Intrinsieke 

 motivatie wordt namelijk niet structureel beïnvloed door geldelijke 

 beloningen. Organisaties zijn juist gebaat bij intrinsiek gemotiveerde 

 medewerkers.

Ook het effect van straffen is beperkt. Zo zijn financiële penalty’s 

die worden opgelegd als niet aan KPI’s wordt voldaan, zelden  zinvol. 

De beslissing tot straffen wordt meestal aangevochten en vaak is 

het gemakkelijk om het falen toe te schrijven aan externe factoren, 

waardoor de leverende partij niet eindverantwoordelijk kan worden 

gehouden. In andere gevallen wordt de penalty betaald en vervolgens 
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slinks ‘doorbelast’ als meerwerk op een andere post. Een hoge boete 

uitdelen als de KPI’s voor de zoveelste keer in het rood staan, leidt 

niet tot een betere dienstverlening. De prolongatie van de opdracht 

zit er waarschijnlijk toch al niet meer in; het leed is al geleden. 

contraproductief gedrag

Tot slot kan het gebruik van belonen en straffen tot verschillende 

soorten ongewenst gedrag leiden. In een cultuur waarin carrots and 
sticks een centrale rol spelen, zullen medewerkers genoegen  nemen 

met het binnen de marges blijven. Ofwel: het vermijden van de stick 
is vaak aantrekkelijker dan het aannemen van een carrot. Dat zorgt 

voor een cultuur waarin ondernemerschap en het  leveren van hoge 

prestaties worden afgeremd. Naast contraproductieve KPI’s zijn 

er ook perverse KPI’s, die een daadwerkelijke bedreiging kunnen 

 vormen. Dat zijn KPI’s waarbij het voldoen aan de prestatie afspraken 

belangrijker is dan het leveren van de dienstverlening zelf. Een goed 

voorbeeld hiervan is hoe de Nederlandse Spoorwegen (NS) omgaat 

met vertragingen in het treinverkeer. NS kiest ervoor  treinen te laten 

‘vervallen’ (schrappen uit de dienstregeling en dus uit de  statistieken) 

omdat te veel vertragingen leiden tot het opleggen van boetes door 

de overheid. Vergelijkbare vormen van calculerend gedrag komen 

ook voor in IT-dienstverleningsrelaties. Voldoen aan  verwachtingen 

met druk van buitenaf, bijvoorbeeld met een bonus of malus als 

motor van excentrieke motivatie, leidt tot volgzaamheid. In een 

omgeving vol verandering en afhankelijkheden is echter behoefte 

aan  professionele IT’ers die initiatief nemen en zelf nadenken; die 

nieuwsgierig en eigengereid zijn. 
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Command and control werkt niet meer

Samenwerking in een contract vol afspraken proberen te  persen, 

dat is de wijze waarop de IT-organisatie en de business, maar ook 

de IT- organisatie en IT-serviceproviders hun  huwelijk  proberen te 

 organiseren. Naast de valkuil van SLA’s en KPI’s, zoals eerder  beschreven, 

gaat die aanpak ook voorbij aan alle  andere  voorwaarden voor een 

succesvolle samenwerking. Alleen  overeenstemming  bereiken over 

de doelen van de samenwerking, zodat er een  gemeenschappelijk 

doel  ontstaat met een  gezamenlijke  verant woordelijkheid, is niet 

voldoende. Als je bovenin de  organisatiepiramide eindresultaten 

verwacht, is er meer nodig dan command and control van bovenaf. 

Samenwerken betekent op de eerste plaats ‘samen werken’, ofwel de 

relatie als vertrekpunt nemen. Samenwerking wint aan effectiviteit 

als er vertrouwen bestaat en alle partners over omgevings bewustzijn 

en aanpassingsbereidheid beschikken. Dat zijn drie verschillende 

factoren die toch nauw met elkaar samenhangen. Je ziet ze terug 

in organisaties waar ruimte wordt gegeven aan sociale innovatie, 

 bijvoorbeeld door de agile methodiek te omarmen en in scrum teams 

samen te werken. Intrinsiek gemotiveerde IT’ers moeten daarnaast 

ook op individueel niveau voldoende regelruimte hebben: autonomie 

om zelf het werk te organiseren, initia tieven te nemen en daarbij in 

te spelen op de omstandigheden en de context. 

samenWerken vraaGt Om OpenheId

Er zijn maar weinig ervaringen zo leerzaam als het maken van 

 fouten. Toch heerst in veel organisaties een cultuur waarbij er een 

(te) hoge drempel ligt om fouten en problemen te melden. Het is 

dan ook een enorme opgave om een lerende organisatie te worden.  
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De  voordelen daarvan zijn echter duidelijk: als je eerder  onderkent wat 

er niet goed gaat, dan leer je sneller en kun je problemen,  escalaties 

en het  onnodig oplopen van kosten voorkomen. Het  principe dat de 

 luchtvaart zo veilig heeft gemaakt, is de zogenaamde just culture. 

Hierbij zorgt de organisatie voor een veilige meldcultuur, waarin 

 fouten en  near-misses (bijna-fouten) worden  gerapporteerd, gedeeld, 

besproken en geanalyseerd. Het primaire doel daarbij is te leren van 

fouten. Dat begint in de luchtvaart al met de verklaring ‘I’m fit to fly’ 

alvorens aan de checklists wordt begonnen. Ook het  principe van 

crew resource management – een variant op het  vier-ogen  principe 

uit de corporate governance – heeft veel  opgeleverd. Wanneer één 

van twee piloten zich niet prettig voelt bij een voorgenomen besluit, 

dan wordt dat besluit simpelweg niet genomen, ongeacht de gezags-

verhoudingen in de cockpit. Bedrijven uit andere sectoren zien de 

meerwaarde van deze principes uit de luchtvaart in en zijn er mee 

aan de slag gegaan. 

 

Zo werkt Rabobank toe naar een cultuur waarin verstoringen en 

het melden van fouten de basis vormt voor verbetering. Het snel 

 oplossen van IT-problemen sluit ogenschijnlijk goed aan bij wat 

de toezicht houder eist: als financiële instelling moet je de risico’s 

 kennen,  beheersen en bijbehorende mitigerende  maatregelen 

 hebben  opgesteld. Het aantoonbaar in control zijn is in de IT van 

 banken  vertaald in checklists, processen en procedures. Bij een groot 

 incident moet er  bijvoorbeeld binnen 48 uur een MIR (Major  Incident 

Report) worden opgemaakt. De meeste fouten en  verstoringen  

– ook de grote verstoringen – binnen de bank zijn praktisch  altijd het 

 resultaat van menselijk handelen. Door te kijken naar de luchtvaart 
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(waar grofweg 80 procent van de fouten te wijten is aan  menselijk 

handelen) weet Rabobank dat catastrofale incidenten in bijna alle 

gevallen vooraf worden gegaan door een aantal kleine  incidenten. 

Daaronder zit dan weer een flinke hoeveelheid  near  misses.  

 Binnen de bank werden deze bijna-fouten op IT-gebied  voorheen 

niet  gerapporteerd; de focus lag op de helden die de fouten juist 

 oplosten. In een open  cultuur zijn fouten en verstoringen  echter 

de basis voor verbeter slagen. Wat Rabobank betreft, begint die 

 cultuurverandering in de top en bij het management. Praten over een 

nieuwe cultuur is echter niet genoeg. Het gaat primair om gedrag 

dat moet  veranderen;  mensen moeten verantwoordelijkheid willen 

en kunnen nemen. Daarvoor is een  veilige omgeving nodig, waarbij 

topmanagers het goede voorbeeld geven.

Rechterhersenhelft: aandacht voor de context

Hoe ontsnap je aan de dagelijkse druk van dashboards en zorg je 

 ervoor dat je in je werk verder gaat dan het afvinken van checklists? 

Er is veel nodig om IT-professionals uit hun hok te krijgen, maar vaak 

zitten ook de partners van IT in silo’s die samenwerking  bemoeilijken. 

Een goede fit tussen teams betekent meer voor een succes volle 

 samenwerking dan een stevig contract. De samenwerking tussen 

luchtvaartmaatschappij KLM en IT-dienstverlener  Schuberg  Philis 

illustreert dit. KLM zet miljoenen euro’s om via online kanalen, 

 waaronder Facebook. Op Facebook is KLM wereldwijd de luchtvaart-

maatschappij met het grootste aantal vrienden. Bijna een vijfde deel 

van de interacties met klanten komt tot stand via smart phones en 

tablets. Tijdens de Werelddeal Weken, een salescampagne van KLM, 

gaan er in een paar uur tijd ongeveer twee  miljoen e-mails uit. KLM 
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moet dus kunnen vertrouwen op vlekkeloos werkende IT die bestand 

is tegen piekbelastingen en ingericht is op minimale  latency van web-

sites in alle werelddelen. Voor al deze internet diensten is niet alleen 

een uitermate wendbare infrastructuur nodig, maar ook een goede 

samenwerking. De samenwerking tussen KLM en  Schuberg  Philis 

is vastgelegd in een Master Services  Agreement (MSA), maar 

dat  document beslaat slechts drie  pagina’s en is al elf jaar lang 

 ongewijzigd. Onder de MSA hangen de SLA’s per  project en die gaan 

over de samenwerking. Voor KLM zijn het niet de KPI’s en SLA’s die de 

kwaliteit van de samenwerking  bepalen, maar zit het  succes in snel 

en adequaat reageren. Daar vallen ook  anticiperen,  hulp  aanbieden 

en overleggen onder. Niet alleen uitbesteder KLM, ook leverancier 

Schuberg Philis stelt hoge eisen aan de samen werking. Projecten 

die niet voldoen aan de kwaliteitseisen van  Schuberg Philis leiden 

tot een gesprek met KLM zodat marketeers goed  begrijpen hoe de 

kwaliteit verbeterd kan worden. Ook  organiseren KLM en Schuberg 

Philis regel matig ‘IT-safari’s’, waarbij nieuwe KLM- marketeers en 

campagneleiders een stoomcursus ‘IT voor niet-IT’ers’ doorlopen. Zo 

ontstaat er kennis, inzicht en begrip over wat er op de IT-werkvloer 

gebeurt. Campagneleiders die de cursus niet hebben gevolgd, mogen 

simpelweg geen campagnes lanceren.

de beste kpI’s Gaan Over de busIness

Gezamenlijke verantwoordelijkheden en een goed zicht hebben op de 

impact van IT-processen op de bedrijfsvoering en vice versa zorgen 

er voor dat het linkerhersenhelft-denken meer naar de achtergrond 

kan. Gevoel hebben voor context is het uitgangspunt. Soms moeten 
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daarbij weerstanden overwonnen worden. IT-organisaties moeten 

bijvoorbeeld aanleren om traditionele KPI’s vooral voor zichzelf te 

houden (dus uitsluitend voor intern gebruik). Daar staat tegenover 

dat KPI’s die een directe koppeling hebben met de business van een 

onderneming heel aansprekend kunnen zijn. Zo werkt KLM met de 

KPI Flights delayed due to IT en heeft uitzendorganisatie Randstad 

de Rode Maandagen bedacht voor de wekelijkse urenverwerking, 

 waarbij verstoringen van meer dan 15 minuten de dag ‘rood’ maken. 

Bij online retailer bol.com geldt de regel dat bij de zwaarste categorie 

verstoring medewerkers niet naar huis gaan. In plaats daarvan wordt 

er net zo lang doorgewerkt totdat de oplossing is gevonden. Een KPI 

die stelt hoeveel P1’s (Priority One) er maximaal mogen plaatsvinden 

hanteert bol.com niet meer. 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid en omgevingsbewustzijn  komen 

het beste aan bod als – ook bij verstoringen in IT – wordt  gekeken 

naar de economische impact op de business; bijvoorbeeld het 

 aantal klanten dat wordt geraakt of de hoeveelheid omzet die wordt 

 verloren. Op de business gerichte KPI’s hebben nog een ander groot 

voordeel: het stelt de IT-organisatie in staat een ‘morele SLA’ af te 

sluiten met de business. 

contextgebaseerde samenwerking

Niets is moeilijker dan iets af te leren. Dat geldt ook voor SLA’s. Ze 

zijn er nu eenmaal en ook al is er kritiek op, ze bieden toch  houvast. 

Het vergroten van controle, juist door controle op te geven: dat 

ligt niet in de natuur van IT-managers. De term ‘outcome-based’ 
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 performance geeft chic aan waarom het echt draait: het eind-

resultaat voor de business. Ook beleving maakt onderdeel uit van dat 

resultaat. In de SLA-‘nieuwe stijl’ staat het resultaat voor de business 

dus centraal. Het volgende hoofdstuk laat zien welke onderdelen van 

de levering van IT-diensten aan kwaliteit kunnen winnen als je een 

op cijfers  gebaseerde Service Level Agreement (SLA) ombouwt tot 

een  eXperience Level Agreement (XLA). En hoe je van een SLA tot 

een XLA komt. 



“ the wisdom of 
life consists in the 
elimination of the 
non-essentials.”

Lin Yutang

1895 – 1976





“ people will forget 
what you said, 
people will forget 
what you did, but 
people will never 
forget how you 
made them feel.”

Maya Angelou

1928 – 2014
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In zijn veelgelezen blog The Number One Job Skill in 202011 wijst 

Forbes-journalist George Anders op het groeiend aantal banen in 

de Amerikaanse economie waar een sterk empathisch vermogen de 

belangrijkste functie-eis is. Schoolpsychologen, muziekdocenten,  

taal- en spraakpathologen, personal financial planners, privé-

chauffeurs: beroepen waar een werkgelegenheidsgroei van  minstens 

20 procent te verwachten is. Met technologie is van alles  mogelijk, 

 aldus Anders. We kunnen er prima bloedsuikerspiegels mee 

 vaststellen of het rekenvermogen van een kind mee testen. De magie 

ontstaat echter wanneer de diabetespatiënt of de basisschoolleerling 

meer zelfvertrouwen krijgt en gelukkiger wordt. Technologie blijft in 

veel gevallen een meetinstrument. Om de wereld om ons heen  beter 

te begrijpen en menselijke vraagstukken en problemen te kunnen 

 tackelen is niet zozeer technologie, maar empathie de allereerste 

vereiste.

Weet wat er leeft

Wat mij betreft begint ook het heruitvinden van IT binnen grote 

organisaties met empathie. Sinds de start van Giarte in 1994 heb 

ik  ontelbare gesprekken gevoerd met CIO’s en business  managers. 

Veel van die gesprekken gingen over outsourcing en beoogde 

 partner ships. Vrijwel altijd was het niet het fenomeen outsourcing 

dat tot vragen en problemen leidde, maar de werkwijze van IT’ers 

zelf: de samenwerking, de processen en de procedures, de kijk op 

IT-dienstverlening en de visie op IT-outsourcing. In de  hoogtijdagen 

van  IT-outsourcing hadden de contracten hoofdzakelijk betrekking 

op de samenwerking tussen de dienstverlener en de afnemende 

IT-organisatie. Het waren de IT-organisaties die onder handelden 
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over servicelevels en niet de echte afnemers in de business.  

De eindgebruikers – de business, dus ook de medewerkers die 

 afhankelijk zijn van al die hardware en software – werden niet 

tot nauwelijks in de onderhandelingen betrokken. IT als bedrijfs-

onderdeel heeft te weinig oog gehad voor de impact van IT, dat 

 tegenwoordig tot in de haarvaten van de business is doorgedrongen 

en bovendien doorlopend verandert. In tegendeel, in de wereld van 

zakelijk IT domineren nog steeds SLA’s die uitblinken in overmatig 

linkerhersenhelft-denken. 

Het is mijn persoonlijke drijfveer om de problemen met SLA’s en KPI’s 

in IT-dienstverlening op te lossen. Ik wil bereiken dat IT- organisaties 

succesvoller worden door ze te laten sturen op  eindresultaat. Maar 

hoe minimaliseer je het verschil tussen datgene waar IT zelf op stuurt 

en datgene wat werkelijk het belangrijkst is voor het  succes van de 

business? Hoe dicht je de kloof tussen business en IT? Om de  omslag 

te kunnen maken van linkerhersenhelft-denken naar een meer 

 gebalanceerde oriëntatie – waarbij de business en de  eind gebruikers 

centraal staan – is het essentieel te begrijpen wat er in de  business 

leeft. Wat maken eindgebruikers – die steeds meer afhankelijk  worden 

van IT – allemaal mee? Waarom roepen ze ‘het werkt niet’ zonder 

verhelderende details te verschaffen over wat er misgaat? Waarom 

spelen primaire emoties zo’n grote rol bij  ver storingen? Waarom is 

bij het introduceren van nieuwe bedrijfsapplicaties de leercurve zo 

lang? Het is de hoogste tijd dat  gebruikers centraal  komen te staan in 

alles wat IT doet en dit soort vragen leidend  worden in de handels-

wijze van IT-organisaties. Er is maar één manier om de beleving van 

eindgebruikers centraal te stellen en dat is het verankeren van die 
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beleving in de dienstverlening van IT.  Daarvoor is een nieuwe set 

 afspraken nodig tussen IT en de  business. In dit hoofdstuk laat ik zien 

hoe je een begin kunt maken met deze nieuwe denk- en handelswijze. 

Om tegenwicht te bieden aan de  wereld van ‘linkerhersenhelft-SLA’s’ 

met een sterke sturing op procesmodellen en technische ratio’s, is 

het denkraam voor een XLA (eXperience Level Agreement) ontstaan.

Wat Is een Xla?

Voordat ik verder ga, eerst een paar waarschuwingen. Een XLA is 

geen product, geen dienst, geen model. Het is ook geen  mechanisme, 

 overeenkomst, document, proces of procedure en evenmin 

een werkwijze. Dit geldt ook voor Agile en DevOps. Ook dit zijn 

 uitgangspunten, opvattingen en denkrichtingen. Een XLA kan je 

dus niet implementeren of doorvoeren. Kies je wel voor die aanpak, 

dan zal het resultaat teleurstellend zijn. Diezelfde desillusie is het 

 resultaat als je ervan uitgaat dat je alle SLA’s kunt vervangen door 

XLA’s. SLA’s zijn nog steeds nodig, maar missen de aansluiting met 

de buitenwereld. Met de XLA kunnen we wel een brug slaan tussen 

zachte en harde KPI’s en tussen harde data en menselijke relaties. 

Een XLA is een aanpak die de business impact en user  experience 

centraal stelt en die leidt tot een nieuwe, concrete wijze van  denken, 

doen, meten en rapporteren. Het is werk in uitvoering met een 

 groeiend aantal best practices waaruit blijkt dat de aanpak tot een 

gewenst en bewezen resultaat leidt. Een SLA is een contract, een XLA 

is een commitment. Een SLA is de weerslag van de ratio, een XLA 

zorgt voor de juiste balans door het toevoegen van context en  emotie. 
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Waar een SLA een statisch ding is, een ordner vol  papier, is een XLA 

– eenmaal vastgelegd en in slechts enkele  kantjes  omschreven – een 

dynamisch document dat altijd kan worden  veranderd. Werken met 

een XLA gaat uit van een continu proces van meten, analyseren en 

 verbeteren. Een bijkomend voordeel is dat een XLA kan leiden tot 

simpelere SLA’s en het elimineren van onnodige complexiteit in 

 afspraken. Is een XLA alleen geschikt voor IT? Nee, ook voor andere 

corporate functions  zoals human resources, facilities management, 

finance en  procurement kan de XLA een katalysator zijn om de 

 afnemers van de diensten structureel centraal te stellen – en niet de 

processen of de aanbieder van de dienst.

desIGn thInkInG

Steeds meer CIO’s zien het belang in van een andere wijze van  werken 

en sturing voor hun IT-organisaties: bij zowel het ontwerpen en 

 beheren van functionaliteit als de bijbehorende dienstverlening  zullen 

de gebruikers en het gebruikersgemak centraal moeten staan. Maar 

hoe organiseer je dat? Het valt niet mee om, na jaren van sturen op 

de technische prestaties, ruimte te geven aan subjectieve  indicatoren 

en affectieve vaardigheden. Usability (gebruiksvriendelijkheid), het 

minimaliseren van het verschil tussen wat de ontwerper beoogt en 

wat de gebruiker ervaart, is moeilijk te vatten in een scorecard. In de 

creatieve industrie is design thinking een effectief antwoord gebleken 

om ‘het probleem van probleem-oplossen’ aan te pakken. Bij design 

thinking staan observatie en ideecreatie voorop. Het doel daarvan 

is te komen tot een beter ontwerp – van een dienst of een  product 

– dat optimaal aansluit op de behoeften van de eind gebruiker.  
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Die gebruiker kan een klant zijn, maar ook een medewerker. Wat zijn 

de elementen van design thinking die aan het succes bijdragen?

•  Aanleren van ‘out of the box’ denken. Niets is onmogelijk;  blijven 

doorvragen naar het waarom en het vermijden van ‘ja-maar’ 

 verruimen de blik. 

•  Vooropstellen van klantbeleving en emotionele behoeften in 

plaats van technische eigenschappen.

•  Niet kiezen voor één, maar juist voor meerdere oplossingen, 

 waarbij gaandeweg de eigenschappen van de beste  oplossingen 

worden geselecteerd en samengevoegd voor een beter 

 ei nd resultaat. 

Waarom ben ik een fan van design thinking? Het is een  geweldige 

invalshoek om de klassieke valkuilen van probleem-oplossen te 

 vermijden. Geef (IT-)managers een vraagstuk en ze beginnen het 

liefst met het vaststellen van het probleem om het vervolgens  direct 

op te lossen. Dat ziet er heel besluitvaardig en doortastend uit, maar 

managers hebben in die actiemodus vooral oog voor de  bekende 

 variabelen en kiezen meestal voor de bekende weg. Er is bij IT- 

organisaties nog geen natuurlijke neiging om de gebruiker  centraal te 

stellen, terwijl dit juist de meest natuurlijke en praktische  oplossing 

zou zijn voor het vraagstuk van business-IT alignment. 

 

Albert Einstein stelde: “We can’t solve problems by using the same 

kind of thinking we used when we created them.” IT moet daarom op 

zoek naar een andere aanpak. Vaak zijn het juist de bestaande kaders 

en structuren die het aantal oplossingen beperken. En veel goede 

ideeën zijn in het begin vaak fragiel, liggen minder voor de hand 
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en worden daardoor snel afgeschoten. Soms hebben concepten, 

 denkbeelden en nieuwe principes iets meer tijd nodig om te rijpen. 

Omdenken, anders denken

Hoewel er geen eenduidige definitie van design thinking is, vormt 

dat geen belemmering voor bedrijven om het succesvol toe te 

 passen.  Natuurlijk zijn er goeroes die er mee aan de haal gaan en 

design  thinking in een model willen gieten, maar van het  simpelweg 

toepassen van een model is geen enkel bedrijf ooit beter  geworden. 

Het achterliggende idee, de overtuiging dat er een andere ziens-

wijze of alternatieve aanpak mogelijk is, is belangrijker. In het 

 Nederlands  hebben we daarvoor een speciale term: ‘omdenken’. 

Een mooi  voorbeeld van omdenken is wat The American Book 

 Center in  Amsterdam probeerde. Een van de medewerkers  besloot 

een  speciale plank in de winkel vrij te maken met een opvallend 

 bordje: ‘Books Nobody Reads’. Op de plank kwamen boeken te staan 

die geen aandacht hadden  gekregen van recensenten en waar ook 

geen  marketingbudget voor  beschikbaar was. De aanduiding ‘Books 

 Nobody Reads’ bleek niet alleen op te vallen, maar ook nieuwsgierig-

heid op te wekken. De boeken op deze plank gingen vaker over de 

toonbank dan voorheen en de boekhandel haalde met deze  creatieve 

oplossing de krant.  Design thinking is niet alleen een  interessante 

aanvliegroute vanwege ‘anders denken’ (van belang omdat IT- 

professionals geneigd zijn vooral hun linkerhersenhelft aan het 

werk te zetten), het biedt ook houvast omdat het de eindgebruiker 

 centraal zet. 
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Apple deed voor de ontwikkeling van de Genius Bar inspiratie op bij 

hotelketen Ritz-Carlton. De conciërgebalie van  Ritz-Carlton vormde 

de inspiratiebron voor een plek waar goed getrainde,  begripvolle 

 medewerkers klaar staan voor klanten, die maar één doel  hebben: 

 zonder gedoe vragen beantwoorden en problemen oplossen. 

 Omdenken is ook tot kunst verheven door medisch  ingenieur Doug 

Dietz, werkzaam bij General Electric. Voor kinderen is een MRI- 

scanner vooral een angstaanjagend apparaat: het ziet er uit als een 

nauwe tunnel waar je doorheen moet; het maakt lawaai en je mag 

niet bewegen. Het argument ‘je hoeft niet bang te zijn’ werkt slecht, 

maar dat was voor de ontwerpers van de meeste MRI- apparaten 

niet iets om rekening mee te houden. Veel kinderen worden 

 daarom verdoofd door een anesthesist voordat ze de scan onder-

gaan.  Omdenker Doug Dietz veranderde het uiterlijk van de MRI-

scanners en de  afgesloten klinische ruimtes waar ze in staan, met 

stickers tot piraten schepen. Kinderen die door de tunnel moeten, 

krijgen de opdracht om hun adem in te houden zodat de piraten niet 

wakker worden.  Daardoor heeft slechts 5 procent van de patiëntjes 

 verdoving nodig. De  omgeving is aangepast, de behandeling is een 

spel  geworden. 

In IT wordt traditioneel gewerkt in twee dimensies. Voorop staan 

de technische mogelijkheden (feasibility) en de bruikbaarheid voor 

de business (viability). Wanneer je gaat denken aan eind gebruikers, 

emotionele behoeften en business impact, kan je niet om een  extra 

dimensie heen. Net als bij design thinking voegt ook de XLA een 

 derde dimensie toe: de gebruiker. De gebruiker wordt leidend voor 

het ontwikkelen, leveren en verbeteren van diensten. Bovendien staat 
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datgene wat de gebruikers wenselijk vinden (desirability)  centraal 

voor de relatie tussen technische mogelijkheden en de  uiteindelijke 

 bruikbaarheid. Design thinking zet de eindgebruiker centraal bij 

productontwikkeling; de XLA zet de eindgebruiker  centraal bij IT-

dienstverlening.

beGIn met beWustWOrdInG

Hoe krijg je de IT-eindgebruiker en zijn beleving op de voorgrond? 

Hoe kunnen CIO’s het overmatig linkerhersenhelft-denken in hun 

IT-organisatie een halt toeroepen? En hoe geef je de XLA een plek 

in de IT-dienstverlening? Het in kaart brengen van de routes naar 

de gewenste beleving van de eindgebruiker gaat in stappen die 

zijn omgedraaid: begin met de bestemming en werk terug naar het 

vertrekpunt. Om dit proces (waarom, wat, hoe) te faciliteren heeft 

 Giarte een aanpak ontwikkeld, een interactieve brainstormmethode 

die structuur en houvast biedt bij de verschillende stappen die je als 

IT-organisatie kunt doorlopen voor het opstellen van een XLA. De 

aanpak is vergelijkbaar met het Business Model Canvas, een visuele 

methode voor het ontwikkelen van nieuwe, of het documenteren van 

bestaande businessmodellen.

Iedere mentale verandering begint bij bewustwording en  erkenning. 

Alvorens de gebruiker centraal te plaatsen en de tevredenheid 

te gaan meten, analyseren en verbeteren (plan-do-check-act), 

is een gemeenschappelijke kijk van de betrokkenen nodig op de 

 beleving. IT-organisaties moeten beginnen met het erkennen van 

het probleem dat gebruikers het kind van de rekening zijn in de 
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 regelzucht en processendruk. De eerste stap in het stappenplan 

van  Alcoholics  Anonymous (AA) is niet voor niets ‘Admit you have a 

 problem’. Erkenning is ook het startpunt van de XLA. Omdat je  gebaat 

bent bij een bredere coalitie van welwillenden, is het  betrekken van 

een brede groep belangrijk. Daarbij is er een verschil tussen het 

ontwikkelen van applicaties (zoals mobiele apps en portals) en de 

 operationele IT zoals het leveren van werkplekdiensten, applicatie-

beheer en infrastructuur. Juist voor de wereld van operationele IT is 

een XLA een grote mentale omslag. Wanneer deze diensten worden 

ingekocht en uitbesteed, zijn de stakeholders divers: van hoofden 

werkplek management tot IT-inkopers en van juristen tot delivery-

managers. Het goede nieuws is dat deze groep multidisciplinair is. 

Het minder goede nieuws is dat ze zelden eerder intensief hebben 

samengewerkt. Je kunt echter draagvlak en een gemeenschappelijke 

kijk ontwikkelen met behulp van aanpak. 

Geef de gebruiker een gezicht

De eerste stap in het opstellen van een XLA is het benoemen van je 

klanten: wie je gebruiker is, en wat een gebruiker doet, denkt en voelt. 

Op basis van observaties, ervaringen en inzichten,  bijvoorbeeld uit 

tevredenheidsonderzoek en interviews, worden persona’s  opgesteld. 

Persona’s zijn karakteriseringen van gebruikers typen,  ofwel  interne 

en/of externe klanten, met elk hun  specifieke  behoeften en 

 kenmerken. Het gebruik van doelgroepen in IT stamt uit de  wereld 

van softwareontwikkeling en is bedoeld om de  gebruiker  centraal 

te  stellen in het ontwerpproces. Ook de IT- organisatie  levert 

 diensten aan gebruikers annex werknemers (en soms zelfs zakelijke 

 eindklanten en consumenten) die te  classificeren zijn in categorieën 

Tess
Sticky Note
Misschien overbodig, maar die gele rand hoeft natuurlijk niet in de e.book versie ;)
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zoals  power workers, managers on the go, office  workers of field 

 service engineers. Gebruikers worden bij het  opstellen  betrokken 

door ze te laten  vertellen over hun ervaringen en pijn punten. Door 

 iedere persona een menselijke naam te geven, krijgen de  verschillende 

 gebruikerstypen een menselijker gezicht voor de ontwerpers. Door 

in de huid van een persona te kruipen en de biotoop te beschrijven 

leert IT haar klanten kennen. Zinvolle  vragen om vast te stellen wie 

de persona nu eigenlijk is en wat de persona doet, zijn:

•  Hoe omschrijf je het werk van de persona in 30 seconden? 

•  Bij welke taken en werkzaamheden is de afhankelijkheid van IT 

het grootst?

•  Welke systemen en functionaliteiten zijn belangrijk voor een 

 typische werkdag?

•  Wat zijn de momenten van de waarheid (pieken, dagen/perioden) 

waarop IT het verschil maakt?

•  Welke apparaten gebruikt de persona en in welke verhoudingen?

•  Welke vormen van connectiviteit heeft de persona nodig in het 

dagelijks werk?

•  Welke support-voorkeuren heeft de persona, uitgaand van een 

mix aan kanalen zoals telefonie, chat, instant messaging, self-

service, e-mail, on-site support en een genius bar?

Pijnpunten en kansen

Het is niet alleen belangrijk te weten wat een persona doet, maar ook 

wat er omgaat in het hoofd van een persona. De Empathy Map is een 

simpele en visuele methode om het inleven in klanten gemakkelijker 

te maken. Deze interactieve aanpak is ontwikkeld door het design-
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bureau xplane en is door Giarte uitgewerkt voor IT- organisaties. Voor 

iedere persona wordt een empathiekaart ingevuld, waarmee een 

goed beeld ontstaat van wat de verschillende  persona’s  waarnemen, 

 denken, voelen en bespreken. Op de  empathiekaart wordt verder 

beknopt beschreven wat de pijnpunten zijn die de  persona ervaart 

(pains), de behoeften van de persona waar IT op kan  inspelen (gains) 

en mogelijke doorbraken in innovaties (wow’s). Bij het  beschrijven 

van de wow’s gaat het met name om de samenhang in trends voor 

 doorbraken in productiviteit en gebruikers geluk. Door het hoge 

innovatie tempo in IT zijn nieuwe en eerder niet voor mogelijk 

 gehouden oplossingen mogelijk die voor een grote sprong  voorwaarts 

kunnen zorgen.  Welke nieuwe kansen  bieden  bijvoorbeeld wearables, 

virtual reality,  virtualisatie van graphical processing units en 4G/5G 

voor gebruikers in het veld? En welke kansen bieden trends als 

 instant messaging bots, WebRTC voor  video en voice  communicatie 

via webbrowsers en social support tussen gebruikers voor kantoor-

medewerkers? De essentie van de ‘wow’ is dat de perfecte trend-

storm niet wordt genegeerd.

Waarover en wanneer ontstaat beleving?

Een beleving zelf is niet te ontwerpen – de condities die leiden tot 

een zo goed mogelijke beleving wel. Voor IT is het belangrijk te 

 weten waar en wanneer voor gebruikers beleving ontstaat  zodat daar 

 rekening mee kan worden gehouden. Belevingen kunnen te maken 

hebben met supportkanalen, beheerprocessen,  bedrijfs applicaties 

en prestaties van de systemen zoals het aanloggen en  beschikbaar 

hebben van een online werkomgeving. Dit zijn  touch points, in 
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 tegen stelling tot zaken als een datacenter, database of wide area 

 network. Dit zijn zaken die er wel zijn, maar die gebruikers niet  direct 

en  bewust  ‘ervaren’. Een compacte of lichte laptop, de snelheid van 

wifi, het  gemak van inlogprocedures, online trainingen, handige 

 applicaties en een prettige afhandeling van vragen of  incidenten; dat 

zijn  zaken die eind gebruikers juist zeer bewust ervaren. De  beleving 

kan  betrekking hebben op verschillende aspecten van een specifieke 

IT-dienst: een nieuwe versie van een bedrijfs applicatie kan worden 

ervaren als langzaam of snel, met een slechte of  goede beschik-

baarheid en met een lange of korte leercurve. Ook voor  business 

 stakeholders zijn  belevingspunten vast te stellen: denk aan de 

 oplevering van  belangrijke IT-projecten of het (niet)  functioneren van 

bedrijfskritische systemen. Een goed overzicht van de touchpoints 

stelt je vervolgens in staat om te bepalen wat de gewenste beleving 

moet zijn.

landingszones voor beleving

Hoe wil je dat gebruikers terugkijken op een door de helpdesk 

 afgesloten incident? Op de levering van een nieuwe werkplek? Of op 

de uitrol van een nieuwe release van een belangrijke kern applicatie? 

Begin met het beschrijven van de momenten van de waarheid voor 

de touchpoints. Het voorkomen van een sterk negatief gevoel bij 

onprettige momenten (zoals een verstoring, een te late oplevering 

van een aanvraag of het terugdraaien van een verkeerd gelopen 

 applicatierelease) kan net zo belangrijk zijn als het streven naar een 

maximaal positieve beleving (zoals bij de introductie van een nieuwe 

applicatie, de uitrol van een nieuwe werkplek of de lancering van 
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een corporate app store). Wat zijn de meest positieve ervaringen 

van klanten en welke ervaringen leiden tot de grootste ontevreden-

heid? Door de klantbeleving rondom verschillende IT-diensten aan 

te geven in cirkels (van ‘excited’ in het middelpunt, tot ‘happy’, ‘ok’, 

‘who cares’, ‘frustrated’, ‘angry’) en daarna de gewenste beleving te 

beschrijven op de ‘landingszone’, volgt de realiteitscheck. Waarom 

lukt het nu niet om die gewenste ervaring te creëren?

inventariseer de ja-maar’s

Wat houdt je tegen om de gewenste beleving te leveren met de 

 bestaande processen, regels en KPI’s? Zoom uit en kijk naar  obstakels 

in processen en gedrag. Waarom is de beleving van gebruikers nog 

vaak suboptimaal of soms zelfs slecht? Veelal ligt de oorzaak in 

 verkeerde contractuele afspraken, onnodig complexe processen, 

perverse stuurvariabelen of het contraproductief voorschrijven aan 

leveranciers hoe ze precies moeten werken. De ja-maar’s zijn een 

(soms pijnlijke) zelfreflectie voor de leverende IT-organisaties en 

ketens met meerdere partijen zoals in het geval van multivendor 

 outsourcing. Waarom lukt het niet goed om een hoge tevredenheid 

te realiseren? En wat kunnen we daaraan doen? Het gaat bij deze 

stap om het elimineren van zaken ‘die nu eenmaal zo gaan’, ‘ooit zo 

zijn afgesproken’ of andere argumenten in de categorie ‘ja-maar’. 

Is  iedereen het eens over het bestaan van die obstakels – zonder 

 meteen te vervallen in het aanwijzen van oorzaken? 

Een handige methode om de obstakels met humor bespreekbaar 

te maken is het invullen van een lijstje met not-to-do’s. Waar gaan 

we mee stoppen omdat het geen nut meer heeft, negatieve energie 
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 oplevert of contraproductief is? Wat beschouwen we voortaan als 

CWOT (Complete Waste of Time)? Als deze vragen in een workshop-

groep worden voorgelegd, gaan de remmen vaak los: iedereen heeft 

wel te maken met tijdrovende rapportages, overbodige meetings, 

perverse KPI’s en vage projecten zonder een duidelijk doel. 

Voor een interactieve sessie zoals een workshop is de Cool Wall 

een prima breekijzer. Op The Cool Wall van het televisie programma 

TopGear worden foto’s van auto’s gerangschikt op ‘coolness’ in vier 

categorieën: ‘seriously uncool’, ‘uncool’, ‘cool’ en ‘sub zero’. Door 

 applicaties, projecten, afdelingen, gehanteerde scorecards en  andere 

zichtbare artefacten van IT te plaatsen op een ‘Cool Wall’ wordt de 

drempel om je uit te spreken over zaken waar veel collega’s vaak 

ook een mening over hebben, verlaagd. De informele setting creëert 

openheid.

Formuleer betekenisvolle kPi’s

Hoe gaat het KPI-raamwerk er uitzien wanneer de eind gebruikers-

beleving centraal staat? Bij het op de voorgrond  plaatsen van de 

 eindgebruiker en de business zullen sommige KPI’s  vervangen  moeten 

worden door KPI’s waarin de impact op business en  gebruikers weer-

klinkt. Wie uit het niets begint met het van de  sokkel trekken van 

het oude KPI-model zal op verzet stuiten. Daarom is het goed om 

de  bestaande KPI’s langs de lat te leggen en eerst uit te  zoeken of 

alle KPI’s ook echte KPI’s zijn. De lakmoesproef voor een KPI is het 

antwoord op de vraag of de gehanteerde KPI inzicht verschaft in het 

succes van de business. KPI’s worden te vaak  gebruikt (en misbruikt) 

om aan te tonen dat er gepresteerd wordt. Met een XLA worden 
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KPI-modellen vereenvoudigd; het aantal metertjes wordt minder 

en wat overblijft is een betere weergave van wat  werkelijk belang-

rijk is voor de business en de gebruikers. De afgelopen jaren heeft 

de Net  Promoter Score (NPS) zich met succes gevestigd als de KPI 

voor klanttevredenheid. De NPS geeft de mate aan waarin klanten 

bereid zijn een bedrijf of organisatie aan te bevelen. Vaak wordt 

de NPS aangevuld met de Customer Effort Score (CES) die aan-

geeft  hoeveel moeite het een klant persoonlijk heeft gekost om iets 

 gedaan te  krijgen van het bedrijf. Een IT-variant van de Customer 

Effort Score is de No  Hassle-KPI: hoeveel moeite heeft het een IT-

eind gebruiker persoonlijk gekost om iets gedaan te krijgen van de 

 leverende  partij? Dat ‘iets’ kan zijn: het oplossen van een incident, het 

leveren van een dienst uit een catalogus, het beantwoorden van een 

vraag, het  afhandelen van een klacht, et cetera. Deze KPI is indirect 

een  indicator voor verspilling; hoe meer gedoe, hoe minder waarde 

wordt toegevoegd in de ogen van de IT-eindgebruiker. 

hanteer de juiste motivatieprikkels

In essentie draait een XLA om samenwerken, openheid en de 

 intrinsieke wil om constant te verbeteren. Dat kan niet in een 

 omgeving waar straffen en boetes leidend zijn, de meest  primitieve 

vorm van motivatie. Het is echter wel de modus operandi in het 

 klassieke  denken bij IT-organisaties. Het grootste nadeel van 

 traditionele SLA’s is de vrijwaringscultuur waar ze vaak deel van 

 uitmaken; iedere betrokken partij veegt zijn eigen straatje schoon 

en trekt zich weinig aan van wat verderop in de keten gebeurt. 

 Oorzaken van ontevredenheid moeten helder en bespreekbaar zijn. 

Hoe  worden incentives ingezet om mensen blijvend te motiveren om 
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een stapje extra te  zetten? Niet extrinsieke motivatie (straf,  beloning), 

maar juist intrinsieke  motivatie (trots, passie) geeft de doorslag in het 

commitment van mensen om tot het uiterste te gaan. KPI’s die gaan 

over punctualiteit (op tijd vertrekken van vliegtuigen of uitvoeren 

van orders conform de belofte aan de klant) of contextuele beschik-

baarheid (geen negatief effect op omzet en klanttevredenheid van 

de business) zorgen er voor dat iedereen in de leveringsketen zich 

verantwoordelijk kan gaan voelen voor het eindresultaat. 

GebruIkerstevredenheId In harde cIjfers

Met het doorlopen van de stappen om te komen tot een XLA krijgt 

het meten van gebruikerstevredenheid een andere dimensie. 

 Wanneer IT-organisaties hun eigen klanttevredenheid meten, komt 

dat vaak neer op een laagfrequente meting, zonder een duidelijke 

relatie met leren en verbeteren. Bij de XLA gaat het om het gerichter 

en dieper meten van beleving. Bedrijven die aan de slag gaan met 

XLA,  vernieuwen hun blik op de IT-dienstverlening en hanteren 

 andere KPI’s waarmee ze andere doelen willen monitoren:  namelijk 

de  impact van de kwaliteit van IT-voorzieningen op de  business 

en eindgebruikers. De combinatie van perceptiedata met data die 

 betrekking hebben op de technische performance van systemen 

en IT-servicemanagement maakt het leggen van verbanden en het 

sturen op continue verbetering mogelijk. Bij geavanceerde vormen 

van user experience  monitoring hoort ook het gebruik van open 

commen taren, afkomstig van IT-eindgebruikers die surveys hebben 

ingevuld, voor social buzz- en sentiment-analyses. 
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Wie het empathisch vermogen van IT’ers wil stimuleren, zal naast het 

meten en slim analyseren van gegevens over gebruikers ervaringen ook 

de fysieke dialoog met gebruikers moeten aangaan. Steeds meer IT-

organisaties zetten gebruikerspanels in om feedback te  verzamelen. 

Zo organiseert Rabobank regelmatig IT-gebruikers panels onder 

 leiding van een moderator, waarbij IT’ers alleen  toehoorders mogen 

zijn. De gebruikers koppelen terug wat zij  hebben ervaren en wat zij 

graag anders zouden zien in de IT-dienstverlening.

mIllennIals versnellen de OmslaG naar Xla’s

Mijn dochter van 13 draagt een T-shirt met de tekst ‘Don’t steal my 

wifi’. In haar beleving bestaat technologie niet uit ‘dingen’, maar staat 

technologie voor een levensstijl. Uitspraken als ‘mijn  computer heeft 

er geen zin in’, ‘mijn iPhone is zo schattig’ of ‘wifi laat mij in de steek’ 

geven aan dat gebruikers menselijke eigenschappen  toekennen aan de 

technologie die ze gebruiken; een verschijnsel dat  antropomorfisme 

wordt genoemd en dat steeds vaker voorkomt. 

In de aanloop naar 2025 zal het aantal digital natives toenemen en 

het aantal digital immigrants teruglopen. In dat jaar zal  generatie Y 

–  geboren in de jaren tachtig en negentig – bijna de helft van het 

 gemiddelde werknemersbestand uitmaken. De andere helft  bestaat 

dan uit hun voorgangers: zowel mensen die de opkomst van de 

 computer hebben meegemaakt (generaties Y en X), als  mensen 

die de wederopbouw en de democratisering van het bedrijfs-

leven  volop  hebben beleefd (babyboomers). Waar de babyboomers 

nog  vertrouwden op collectieve regelingen en solidariteit, hechten 
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 personen uit generatie Y en Z steeds meer waarde aan  individualisme. 

De jongste generatie  medewerkers denkt anders over arbeids-

verhoudingen, werk- en communicatiestijlen, technologische hulp-

middelen en de balans tussen werk en privé. Ze zijn groot  geworden 

met IT-consumerization en maken geen onderscheid tussen  zichzelf 

als privépersoon en als zakelijke gebruiker van IT. Millennials zijn 

volkomen tech savvy; heavy users in het privé leven. Daarnaast 

 hebben personen uit generatie Y en Z moeite met vanzelfsprekend-

heden, ze pikken het niet wanneer alles voor hen wordt besloten en 

van  bovenaf wordt opgelegd; zij willen hun eigen keuzes maken. Ze 

kiezen daarbij steeds nadrukkelijker voor purpose in plaats van profit; 
de winst van een bedrijf is een resultaat, maar niet het doel. 

Millennials denken bij IT primair aan gemak en functionaliteit: 

IT moet een goedwerkend middel zijn waarmee je een doel kunt 

 bereiken. Jonge IT-eindgebruikers zijn inventief, zelfredzaam en 

kritisch. Als een oplossing niet in voldoende mate werkt, is het een 

slechte  oplossing en wordt naar een alternatief gezocht.  Generatie Y 

en Z zijn dan ook niet bijzonder loyaal aan merken, producten of 

diensten.  Zingeving is belangrijker dan een traditionele  carrière; 

 fluïde vormen van samenwerken, waarbij teams, tijdstippen en 
 locaties worden bepaald door de behoeften, worden verkozen boven 

vaste werk patronen.

Facebook, Spotify en Airbnb zijn allemaal opgericht door twintigers. 

De ondernemers van deze bedrijven zijn inmiddels wat ouder, maar 

het zijn echte Millennials; volkomen thuis in technologie en geen 
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trouwe aanhangers van een traditionele carrière in het bedrijfs leven. 

Het allerbelangrijkste van deze ondernemers is dat zij niet alleen zelf 

eigenwijs waren (of zijn), maar ook een eigenwijze generatie aan IT-

gebruikers hebben gecreëerd. Het zijn de collega’s waar we als leiders 

en managers, ook in IT, de komende jaren steeds vaker mee te maken 

krijgen. Voor al deze mensen is IT geen bijzaak, maar hoofdzaak. Voor 

ons als IT’ers is een goede samenwerking met hen een halszaak.



“ start with the 
customer experience 
and work back 
towards the 
technology.”

Steve Jobs

1955 - 2011
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