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Kern:

1. Organisatie/ICT alignment, governance en management 

2. Alignment: doen we wat de klant wil? En bij de ROC’s? 

3. De IT governance kan beter en wat kun je eraan doen?

4. En wat helpt echt sturen van de ICT?



Alignment, IT governance en het resultaat.

1. Definities.
1.1.   Alignment, governance: waar speelt dat?
1.2.   Waar gaat het over?
1.3.   En hoe speelt dat in het HBO/MBO?

2. Aligment.
2.1.  Kijken naar alignment.
2.2.  En wat ziet je dan?
2.3.  En wat zien we in ons MBO: twee MBO’s bekeken!

3.    IT governance  volgens Weil.
3.1. Governance en wat /hoe stuurt men dan?
3.2. Een snelle verbetering van de sturing.
3.3. Redenen om er iets aan te doen.
3.4. En nu HBO/MBO!

4. Betere governance, betere resultaten.

. 



1.1.  ICT Alignment en governance : waar speelt dat?

Onderwerp
Pagina 4

Twee vragen:

- doen ze het juiste?
 alignment vraag

- wie beslist wat ze doen?
 governance vraag

Waar spelen die vragen?

Vooral bij grotere 
organisaties en dan:

- die met eigen ICT
- die waarbij het aanbod
van derden komt



Definities voor IT governance:
1. IT GI:    verantwoordelijkheid leiding 

bestaat  uit sturen, organisatiestructuren en processen, zodat
ICT de strategie en doelen organisatie ondersteunt en uitbreidt.

2. Van Grembergen (Universiteit Antwerpen,2007): 
de capaciteit van een organisatie vanuit de algemene, de divisie en ICT leiding
om de formulering en implementatie van de ICT strategie te sturen

3. MIT (Peter Weil,2004): raamwerk besluitvorming &verantwoordelijkheid tav. ICT

Definities voor  organisatie/ICT alignment:

1.  ITGI:     sturing door beleid, procedures ontworpen om te verzekeren dat de doelen
worden bereikt en niet gewenste gebeurtenissen worden voorkomen

2.  Luftman (2007):   afstemming tussen de wensen van de organisatie en zijn 
ondersteuning door ICT

1.2.  Definities en de praktijk.



1.3.  En hoe speelt dat in het HBO/MBO?

Architectuur Portfoliomngmt

Governance Infrastructuren

Applicaties

HBO’s:   - van vele afdelingen naar één ICT services: veelal infrastructuur en
(Fontys)   schoolbrede applicaties voor P,, F, Office, Blackboard etc.
(40000) - innovatie zit hem in de onderwijsgerelateerde applicaties en elke school 

heeft dan ook wat eigen applicaties: bij Fontys 590 decentraal om 10.
- centraal informatiemanagement aanwezig, decentraal in opbouw (geen zicht 
erop) maar men kan zich afvragen hoe dat geborgd is bij het college van bestuur.      

ROC’s:          - een afdeling of bureau ICT services
(Helicon,       - centraal gebruikersraad en stuurgroep ICT
ROC in - per school resp. 14 scholen/5 vestigingen: ICT coordinator
Noorden)       en functioneel beheerder

(6900 resp.    - vooral exploitatie van ICT en definiëren van de vraag.
10000 leerl)   (size 300 applicaties en 14 medewerkers bij een van de 2.)



Uitwisseling: van ideeën , 
kennis en informatie oa.. 

Kennis/vaardigheid:de HRM 
praktijk,de bereidheid te veran-
deren&nieuwe ideeën proberen 

Scope en architectuur: capa-
citeit voor flexibele architect-
uur; ICT proberen, processen 
te veranderen&te leveren,oa.

Partnerschap: relatie org/ICT
oa. rol ICT bij strategie, ver-
trouwen &waardering o.a.

Governance:bevoegdheid om
te beslissen én de processen 
om prioriteiten te zetten mbv.

Waarde: in een taal,die én  
de klant én IT aanvaardt. oa.

-begrip 
- inter/intra organisatie 

opleidingen
- delen van kennis

- uitspreken van standaards
- sturen van opkomende ICT

- Strategische planning  en ICT
- Stuurgroepen
- Proces voor prioriteitstelling

- ICT metrieken
- Service level overeenkomsten
- Gebruik van benchmarking

- Rol van ICT in lt.   planning
- Relaties/vertrouwen
- Sponsor/Kampioen in organisatie

- plaats van macht 
- loopbaan overstap /opleidingen
- huren en aan zich binden van

mensen 

2.1. Kijken naar alignment.

Luftman: alignment is een bewegend doel en deze factoren beinvloeden het:



2.2. En wat ziet Luftman in de praktijk?

. 

Communicatie  (3.03)         Waarde  (2.99)                Governance (3,10)         Partners? (3,10)     Architectuur  (3,14)  Kennis (2,90)      

Wat zijn de bevindingen van Luftman (2007)?

* Per categorie scoren het slechtst: communicatie  wederzijds begrip
waarde            service niveaus vastgelegd?
governance      budget controle
partners           zicht op waarde
architectuur      flexibiliteit
kennis               crossovers

* Structuur heeft impact: met centrale  én decentrale ICT hoger n. 3,31 tov. 2,85
* Rapporteren aan:                                         CEO  3,42

divisie directeur  3,23
COO  3,02
CFO  2,89



2.3. En wat zien 
we in het 
MBO: twee 
MBO’s bekeken.

Wat doet men eraan?

Helicon:

- masterclasses ICT
in onderwijs en zo
activiteitsplannen per
vestiging

- ICT beleid versterkt
meer informatie 
managementmedewerkers :
én meer aandacht voor ICT 
in het onderwijs



3.1. Governance en wat /hoe stuurt men dan? 
(32 cases studies en  256  interviews met CIO’’S in 23 landen)



3.2. Een snelle verbetering.
. 



3.4. Redenen om iets aan te doen.
. 

En wat doe je 
dan?



3.5.  En nu HBO/MBO!

Beslissen:   - besluiten over ICT door algemeen mngmnt of bureau Automatisering
- in zeer beperkte mate heeft lijnmanagement invloed: keuze voor applicaties
en dan mag men deelnemen aan de vergadering vd. Stuurgroep ICT.

Waar-
over?

Hoe?



4. Betere governance, betere resultaten.
. 

Onderzoek  Shpilberg c.s. (SMR, fall 2007):

hoge                te lief: alignment trap              groei ondersteund
alignment                                                         door ICT

lage                  focus op beheer                gestroomlijnde ICT
alignment

niet effectief                                             effectief
bv. niet op tijd                                                                bv.   op tijd

en/of niet binnen                                                              én binnen 
budget                                                                             budget

ICT    +13% 
groei  -14% 

11% 7%

8%74%

ICT     -15% 
groei    11% 

ICT     -6% 
groei   35% 

ICT      0.0% 
groei – 2.0% 

ICT  uitgaven tov. start
Totale omzetgroei in 3jr
Aantal organisaties =504
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