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Voorwoord 

Voor u ligt het werkboek dat hoort bij het studieboek ICT dienstverlening. Dit werkboek volgt de 
indeling van het studieboek (zie onderstaand figuur) en bevat per hoofdstuk een samenvatting en 
een aantal vragen. De teksten van de samenvatting in dit werkboek zijn gelijk aan de teksten die 
zijn opgenomen in een studiehulp die, in geval van een bestelling van het studieboek via een oplei-
dingsinstituut, separaat wordt meegeleverd.  
 
In dit werkboek zijn zowel algemene vragen opgenomen, als vragen die specifiek betrekking heb-
ben op de casus van Music2call die in het boek centraal staat. Een aantal algemene vragen (inclusief 
het antwoord) zijn ook opgenomen in de studiehulp: deze zijn herkenbaar door een andere achter-
grondkleur. Vragen die betrekking hebben op de casus Music2call zijn eveneens herkenbaar door 
de achtergrondkleur.  
 
Antwoorden op de vragen zijn opgenomen in de docentenhandleiding die op verzoek door Acade-
mic Service aan docenten beschikbaar wordt gesteld.  
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1 Van ICT-beheer naar ICT-dienstverlening 

Dit hoofdstuk gaat over de ontwikkeling die het werkveld van ICT beheer de afgelopen twintig jaar 
heeft doorgemaakt. Ontstaan als een specialisme voor mannen in witte stofjassen is dit werkveld 
uitgegroeid tot een discipline waar veel organisaties en individuen dagelijks direct de gevolgen van 
ondervinden. Wie kent immers niet de voorbeelden van ICT systemen doen het niet doen op het 
moment dat je ze nodig hebt, help- of servicedesken die niet in staat zijn om te communiceren of 
techneuten die meer bezig te lijken met hun eigen speeltjes dan met de klanten die er gebruik van 
maken? 
 
In dit hoofdstuk wordt de aanleiding voor ICT beheer beschreven (waarom zou je het doen?) en 
worden een aantal een aantal belangrijke momenten in de ontwikkeling van het vakgebied be-
schreven. Daarbij wordt kort ingegaan op de verschillende methoden en modellen die hierbij ge-
bruikt worden zoals ITIL, Cobit en CMM. Tot slot wordt ingegaan worden op de verschuiving van 
ICT-beheer naar ICT-dienstverlening en de wijze waarop een eenvoudig principe uit de service-
marketing gebruikt kan worden bij het vormgeven van ICT-dienstverlening.  
 
Onderwerpen 
 het belang van informatievoorziening en het beheer hiervan;  
 de verschillende fasen die beheer van informatievoorziening heeft doorlopen;  
 de methoden, modellen en best-practices die hierbij gehanteerd zijn/worden;  
 beheer als een vorm van continue dienstverlening is. 
 

1.1 Bedrijfsvoering van de informatievoorziening 

Het voorzien in de juiste informatie over de bedrijfsprocessen van een organisatie noemt men de 
informatievoorziening van een organisatie. Een goede informatievoorziening is essentieel om alle 
activiteiten in een organisatie goed te  
laten verlopen. Informatievoorziening draagt bij aan onderlinge communicatie, informatie-
uitwisseling en zorgt voor informatie die noodzakelijk is voor het besturen van de organisatie.  
 
In het studieboek wordt gebruik gemaakt van een casus gebaseerd op het bedrijfMusic2call. Natuurlijk 

wordt ook bij dit bedrijf gebruik gemaakt van informatievoorziening. In de introductie op Music2call die 

in de algemene informatie over deze casus is beschreven (zie bijlage M, beschikbaar via de website 

www.academicservice.nl), is een van de bedrijfsprocessen genoemd die binnen Music2call gebruikt 

worden, nl. het proces “Organiseren van een evenement”, inclusief de activiteiten die binnen dit proces 

plaatsvinden. Tevens zijn in de introductie een aantal informatiesystemen benoemd die gebruikt wor-

den om de bedrijfsprocessen te ondersteunen: FINAD, BAR, MUSIC, INVENTORY en COINS.  

 
Casus 1.1. Geef voor ieder van de genoemde informatiesystemen aan op welke wijze het informatie-

systeem ondersteuning biedt aan het bedrijfsproces “ organiseren van een evenement”.  

 
Net als een huis of een kantoorgebouw zal ook de (geautomatiseerde) informatievoorziening ont-
worpen moeten worden. Men moet nadenken over de gewenste functionaliteit. Op basis van de 
specificaties zal een (systeem)architect een ontwerp maken van de gewenste informatievoorzie-
ning. Nadat de architectuur duidelijk is en men heeft vastgesteld hoe de informatievoorziening eruit 
moet zien, zal deze door systeem- en applicatieontwikkelaars gebouwd worden. Aan het eind van 
het ontwikkelproces wordt gecontroleerd of alle overeengekomen functionaliteiten werken en of 
het aan de eisen voldoet (testen) en wordt het systeem opgeleverd. Meestal zijn bovengenoemde 
activiteiten eenmalig van aard.  
 

http://www.academicservice.nl/
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Hierna treedt de fase in waarbij het gebouw of informatiesysteem gebruikt gaat worden. In tegen-
stelling tot de periode die nodig was voor het ontwikkelen en bouwen zal deze periode van gebruik 
zich over een lange periode uitstrekken: voor gebouwen vaak tientallen jaren, voor informatiesys-
temen gemiddeld 8-10 jaar. Men spreekt in dit geval van beheer of exploitatie van het gebouw. 
Terwijl tijdens de ontwikkel- en bouwfase van het informatiesysteem de activiteiten vooral gericht 
zijn op het opleveren van het product, heeft de exploitatie- en beheerfase een permanent karakter 
die gericht is op het operationeel houden van het informatiesysteem. De activiteiten veranderen 
hiermee van eenmalig en productgeoriënteerd naar permanent en dienstgeoriënteerd. 
 
Vraag 1.1. Bedenk drie andere voorbeelden van vakgebieden waarin het onderscheid tussen ontwik-

kelen en beheren op een of andere wijze tot uitdrukking komt.  

 

1.2 Beheer door de jaren heen 

In de ontwikkeling van ICT beheer kunnen een aantal belangrijke ontwikkelingen worden onder-
kend: 
 taak- en functiegericht beheer 
 procesgericht beheer 
 geleidelijke groei en kwaliteit 

1.2.1 Taak- en functiegericht beheer 

 In een taak- en functiegerichte aanpak staan individuele activiteiten (taken) of de gegroepeerde 
activiteiten van een specifieke persoon (functie) centraal. Een van de eersten die in Nederland 
structureel onderzoek heeft gedaan naar activiteitenrond informatievoorziening was prof. dr. ing. 
M. Looijen. Hij heeft een inventarisatie gemaakt van de taken die uitgevoerd moesten worden om 
deze componenten operationeel te houden en te beheren. Om het totaal aan taken (circa 140) over-
zichtelijk te houden heeft hij deze geordend in taakgebieden (9) en onderliggende taakvelden (42). 
  
In bijlage A die via de website van Academic Service beschikbaar is gesteld, is een uitgebreide beschrij-

ving van de taakgebieden en taakvelden van Looijen opgenomen, inclusief een beschrijving van het toe-

standenmodel.  

 
Vraag 1.2. Vat van alle genoemde taakgebieden de werkzaamheden in een zin samen. 

Vraag 1.3. Op welke wijze is gegevensbeheer aan de orde en waarop richten de werkzaamheden zich 

in elk van de genoemde taakgebieden? 

Vraag 1.4. Welke van de taakgebieden richten zich direct op de gebruikersorganisatie en welke zijn 

intern gericht? 

Vraag 1.5. Perfectief onderhoud kan zowel plaatsvinden in de wijzigingstoestand W1 als W2. Geef 

hiervoor een verklaring. 

Vraag 1.6. Geef aan waarom het taakgebied Technische ondersteuning bij de toestanden Wijzigen en 

Exploitatie is genoemd en niet bij de toestand Gebruiken. 

Vraag 1.7. Geef voor de toestand Wijzigen voorbeelden van onderwerpen die vallen onder het functi-

oneel-, applicatie- en technisch beheer. 

 
Een tweede aspect waarmee prof. Looijen een stempel heeft gedrukt op de ontwikkelingen binnen 
het beheer van de informatievoorziening, is het onderkennen van drie verschillende vormen van 
beheer:  
 functioneel beheer is verantwoordelijk voor de instandhouding van de functionaliteit van het 

informatiesysteem. Het gaat hierbij om de wijze waarop het informatiesysteem ondersteuning 
biedt aan het bedrijfsproces; 

 applicatiebeheer is verantwoordelijk voor de instandhouding van de applicatieprogrammatuur, 
bestanden en databases; 
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 technisch beheer is verantwoordelijk voor het instandhouden van het informatiesysteem. 
  
Het Nederland Genootschap voor Informatici (NGI) heeft in zijn beginjaren een onderzoek geïniti-
eerd naar de wijze waarop de ICT-taken binnen het werkveld in functies waren ondergebracht. 
Door deze functies met elkaar te vergelijken, te ordenen en vervolgens te normeren,is men geko-
men tot een overzicht van standaard ICT-functies. De meest recente versie is in 2001 gepubliceerd 
onder de titel Taken, Functies, Rollen en Competenties in de Informatica. Taken en functies zullen 
altijd aan verandering onderhevig zijn. 
 
In bijlage B die via de website van Academic Service beschikbaar is gesteld, is een uitgebreide beschrij-

ving van de functie- en taakbeschrijvingen van het NGI opgenomen.  

 
Vraag 1.8. Welke relatie bestaat er tussen de taakclusters van het NGI en de taakvelden van Looijen? 

Vraag 1.9. Geef de kenmerkende verschillen tussen de referentiemodellen van Looijen en die van het 

NGI. 

Vraag 1.10. Inventariseer welke taken uit de NGI-functie ‘serverbeheerder’ overeenkomen met taken 

uit het model van Looijen en geef een verklaring voor gevonden afwijkingen. 

 

1.2.2 Procesgericht beheer 

In een procesgerichte benadering staan niet de taken van individuele medewerkers centraal, maar 
een reeks van elkaar logisch opeenvolgende activiteiten. Deze activiteiten hoeven niet noodzakelij-
kerwijs binnen één functie plaats te vinden; veelal gaan ze juist over functies heen en verbinden ze 
activiteiten die op verschillende plaatsen worden uitgevoerd. In tegenstelling tot de taak- en func-
tiegerichte benadering moeten bij een procesgerichte benadering medewerkers uit verschillende 
disciplines samenwerken om het proces goed te laten functioneren. Het komt daarbij ook voor dat 
een medewerker in diverse processen een rol speelt. Het verschil tussen de taak- en functiegerichte 
benadering en de procesgerichte benadering laat zich goed zien in figuren 1.2 en 1.3.  
 
Voorbeelden van procesgerichte benaderingen zijn: 
 IT Infrastructure Library (ITIL), een best-practice aanpak voor het inrichten van de beheerpro-

cessen binnen een ICT-organisatie. Hoewel oorspronkelijk vooral gericht op het technische be-
heerdomein, biedt de meest recente versie een levenscylcus georienteerde aanpak voor de 
gehele dienstverlening van ICT organisaties;  

 Application Service Library (ASL, een best practices raamwerk dat de processen van het beheer, 
onderhoud en vernieuwing van informatiesystemen en applicaties beschrijft; 

 Business information Services LibraryBiSL, een best practices aanpak dat zich in tegenstelling tot 
ITIL en ASL niet op de ICT-organisatie (supply) richt, maar vooral op de gebruikersorganisatie 
(demand). Deze aanpak geeft onder andere handvatten die ervoor zorgen dat de informatie-
voorziening adequaat werkt, het vertalen van gebruikersbehoeften naar naar oplossingen, het 
aansturen van de informatievoorziening en het op lange termijn vormgeven van de informatie-
voorziening;  

 Microsoft operations framework voor het plannen, exploiteren en onderhouden van exploitatie-
activiteiten. Hierbij beperkt het zich echter niet alleen tot de exploitatieprocessen, maar be-
steedt het tevens veel aandacht aan de rollen of functies waarin de exploitatieactiviteiten 
kunnen worden ondergebracht en de wijze waarop een continu proces van verbetering kan 
worden vormgegeven. 

 

1.2.3 Geleidelijke groei en kwaliteit 

Om het invoeren van een processen meer beheersbaar te laten verlopen is men ook binnen het 
werkveld van IT-beheer gaan kijken naar de mogelijkheden van groei- en kwaliteitsmodellen. Deze 
modellen hanteren een gefaseerde aanpak voor implementatie op basis van volwassenheid (Capa-

http://nl.wikipedia.org/wiki/Informatie-_en_Communicatietechnologie
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bility Maturity Model) of bieden duidelijke en generieke normen voor het realiseren van bepaalde 
doelen waarmee ze vergelijkbaar worden met andere organisaties (ISO/IEC20000).  
 
Tot slot ziet men de afgelopen jaren ook binnen exploitatie en beheer een toenemende aandacht 
voor het begrip Governance. Dit is mede het gevolg van wet- en regelgeving met betrekking tot het 
bestuur en toezicht van grote organisaties (vb. Sarbanes-Oxly en de Code Tabaksblat). Op basis van 
bedrijfs- en interne controledoelstellingen (“setting objectives”) bepaalt de business wat haar be-
hoefte is en zorgt de IT organisatie voor de levering van de juiste diensten. Vervolgens toetst de 
business of de geleverde producten en diensten voldoende bijdragen aan de bedrijfs- en interne 
controledoelstellingen en wordt over het geheel verantwoording afgelegd. Een voorbeeld van een 
model dat uit deze stroming is ontstaan is het Cobit (Control Objectives for Information and related 
Technology).  
 

1.3 Beheer is dienstverlening 

Tussen het ontwikkelen van informatievoorziening en het exploiteren of beheren hiervan zit groot 
verschil. Daar waar men in een relatief korte tijd een informatiesysteem kan realiseren, zal de peri-
ode waarbij dit informatiesysteem moet worden beschikbaar gesteld en onderhouden vaak vele 
jaren beslaan. Tijdens deze periode bestaat er een langdurige relatie tussen opdrachtgever en op-
drachtnemer. Een relatie die zich vooral laat kenmerken als een dienstverleningsrelatie en die be-
duidend anders van aard is dan de kortstondige relatie die tijdens het ontwikkelen/bouwen 
bestaat.  
 
Tussen het vervaardigen van producten en exploiteren of leveren van diensten zit een wereld van ver-

schil. Net als veel organisaties heeft ook Music2call te maken met het onderscheid tussen producten en 

diensten.  

 
Casus 1.2. Noem drie voorbeelden van producten die door Music2call geleverd kunnen worden. 

Casus 1.3. Noem drie voorbeelden van diensten die door Music2call geleverd kunnen worden. 

Casus 1.4. Ligt de nadruk bij Music2call op het leveren van producten of diensten? Leg uit waarom. 

 
Bij het leveren van diensten gaat er helaas nogal eens wat mis. Het Gap-model, dat is ontwikkeld 
door Parasuraman, Zeithaml en Berry, beschrijft op een eenvoudige wijze een aantal oorzaken 
waardoor de dienstverlening van een leverancier aan klanten of gebruikers bij de verwachtingen 
kan achterblijven. Figuur 1.8 geeft een overzicht van de vijf gaps die in dit model worden onder-
kend::  
 GAP 1: Wat de leverancier denkt te moeten leveren wijkt af van de verwachtingen van de klant; 
 GAP 2: Het afgesproken serviceniveau wijkt af van de standaardwerkwijze van de organisatie; 
 GAP 3: Het werkelijke dienstverleningsniveau wijkt af van de ingerichte dienstverlening; 
 GAP 4: Rapportage en communicatie over de dienstverlening wijkt af van de werkelijke dienst-

verlening; 
 GAP 5: De beleving van de dienstverlening wijkt af van de verwachte dienstverlening. 
 
De vijf GAP’s zijn een belangrijke basis voor de verschillende fasen waarop het Service Management 

lemniscaat is gebaseerd. 

 
Vraag 1.11. Waar dient in figuur 1.11 de vijfde GAP geplaatst te worden? 

 
SH 1.4.1. Geef uit je eigen ervaring twee voorbeelden van iedere van de GAPs uit het GAP-model 

 
Casus 1.5. Geef twee aanvullende voorbeelden van GAP 1 die mogelijk bij een organisatie als Mu-

sic2call kunnen optreden. 
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Casus 1.6. Idem voor GAP 2. 

Casus 1.7. Idem voor GAP 3. 

Casus 1.8. Idem voor GAP 4. 

Casus 1.9. Idem voor GAP 5, maar richt je hierbij op de slechte communicatie tussen de opdrachtgever 

en haar klanten / bezoekers.  

 
Op basis van de in het Gap-model onderkende afwijkingen en is de afgelopen jaren een nieuw mo-
del geintroduceerd: het Service Management-lemniscaat. Binnen dit lemniscaatmodel staan drie 
begrippen centraal: 
 uiterst links zien we de servicebehoefte van de klant; 
 aan de rechterzijde zien we het dienstenaanbod van de ICT-dienstverlener; 
 in het midden komen we de overeenkomst of afspraken tegen die tussen klant en leverancier 

over de gewenste en te leveren diensten worden gemaakt. 
 
Het model bestaat uit twee delen: aan de linkerzijde een lus Service Level Management die sterk op 
de klant gericht is, en rechts een lus Service Delivery Management die met name is gericht op de 
leverancier.  
 
In het boek ICT-dienstverlening wordt dit model gebruikt om de dienstverlening van de ICT-
organisatie nader toe te lichten en vorm te geven. 

 
 

Het Service Management Lemniscaat 

 
SH 1.4.2. Beschouw jezelf als klant van de onderwijsinstelling waar je momenteel studeert en maak 

met behulp van het Service management lemniscaat een globaal overzicht van deze relatie. 

Beschrijf de dienstverlening, de afspraken, de inrichting van deze afspraken door de on-

derwijsinstelling, de metingen die verricht werden om te toetsen of aan afspraken wordt 

voldaan en de wijze waarop terugkoppeling plaatsvindt. 

 
Vraag 1.12. Beantwoord bovenstaande vragen opnieuw met jezelf als klant van een woningverhuurder.  

Vraag 1.13. Verklaar eventuele verschillen bij de antwoorden op bovenstaande vragen. 

 
  

Service Level
Management

Service Delivery
Management

Specificeren / kwantificeren
van de dienstverlening

Meten / bewaken
van de dienstverlening

Rapporteren / evalueren
van de dienstverlening

Inrichten / uitvoeren  
van de dienstverlening

Service
Behoefte

Services
Service Level
Agreement

Klant DienstverlenerOvereenkomst

Afspraken maken en evalueren Afspraken vertalen naar dienstverlening
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2 Het specificeren van ICT-dienstverlening 

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de eerste fase van de lemniscaat: het specificeren en 
kwantificeren van de dienstverlening. Tijdens onderhandelingen tussen klant en dienstverlener 
worden eisen en wensen geïnventariseerd en gespecificeerd en vervolgens vastgelegd in een over-
eenkomst die de basis vormt voor de levering en continue verbetering van de diensten. 
 
Aspecten die in dit hoofdstuk worden behandeld zijn: het belang van het maken van afspraken, het 
onderscheid tussen klant en gebruiker, principes die een handvat bieden bij het in kaart brengen 
van diensten (servicepit, serviceschil, servicecomponenten, serviceattributen, servicematrix) en 
een aantal aspecten waarover afspraken gemaakt moeten worden. Tot slot wordt een stappenplan 
geïntroduceerd dat helpt bij het inventariseren van wensen, het onderhandelen over condities en 
het vastleggen van afspraken in een overeenkomst (Service Level Agreement). 
 
Onderwerpen 
 het belang van afspraken en partijen die hierbij betrokken zijn; 
 de uitgangspunten en principes voor het maken van afspraken;  
 een stappenplan voor het specificeren van ICT- dienstverlening. 
 

2.1 Afspraken: het belang en knelpunten 

Het specificeren van ICT-dienstverlening begint met het krijgen van duidelijkheid over wat deze 
dienstverlening inhoudt. Zonder deze duidelijkheid weet de klant niet wat hij mag verwachten en 
de leverancier niet wat hij moet leveren. In essentie vormen afspraken een hulpmiddel bij het in-
troduceren van reële verwachtingen. Ze dienen als basis en als rode draad om solide en betrouwba-
re (zakelijke) relaties te bewerkstelligen. Naast het creëren van duidelijkheid ten aanzien van 
verwachtingen biedt dit ook nog andere voordelen. Een goede specificatie geeft een concreet hand-
vat om sturing mogelijk te maken (doen we het nog zoals is afgesproken), biedt de mogelijkheid tot 
kostenbeheersing (zitten we nog binnen budget), creëert de mogelijkheid voor objectieve evaluatie 
en biedt duidelijkheid in verantwoordelijkheden tussen klant en leverancier (wat doe jij en wat doe 
ik) 
 
Hoewel dit allemaal voordelen zijn die erg voor de hand liggen, blijkt de praktijk weerbarstig. Veel 
goedbedoelde (zakelijke) relaties leiden tot ergernissen en frustraties. Oorzaken hiervan zijn:  
 verschillende percepties bij het definiëren van diensten; 
 onvolledige specificaties van ICT-diensten; 
 moeilijk te interpreteren afspraken of slecht beschreven specificaties; 
 inspanningsgericht in plaats van resultaatgericht; 
 SLA’s met een ‘open einde’; 
 slechte (interne) communicatie over gemaakte afspraken. 
 
Het onderkennen van het belang van goed gespecificeerde diensten en de knelpunten die hierbij 
onderkend kunnen worden, leidt tot een aantal uitgangspunten en principes die hierbij gehanteerd 
kunnen worden. 
 
Vraag 2.1. Bedenk zelf een aantal voorbeelden van problemen die kunnen ontstaan wanneer er geen 

goede afspraken zijn gemaakt over dienstverlening. 

Vraag 2.2. Vanuit welke invalshoeken kunnen SLA’s opgesteld worden en hoe zien we dit terug in de 

kenmerken van de afspraken?  
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2.2 Uitgangspunten voor het maken van afspraken 

Het op het oog meest eenvoudige uitgangspunt dat voor afspraken geldt, is dat ervoor het maken 
van afspraken altijd minimaal twee partijen nodig zijn: een klant en een leverancier. Belangrijk is 
hierbij om te onderkennen dat aan de zijde van de klant meerdere partijen een rol zullen spelen: de 
eindgebruiker, de eigenaar en de opdrachtgever. 
 
Casus 2.1. Noem drie voorbeelden van afnemers van de diensten van Music2call. 

Casus 2.2 Noem drie voorbeelden van eindgebruikers van de diensten van Music2call. 

 
Naast het creëren van duidelijkheid over de rol van verschillende partijen is het tevens aan te beve-
len je in te leven in de belangen van de contractpartner. Hierbij zal de leverancier zich moeten inle-
ven in zijn klant. De reden voor het maken van een afspraak is dat de partijen een 
gemeenschappelijk belang zien. Naast het gemeenschappelijk belang zijn er meestal ook tegenstrij-
dige belangen. Daarom is het belangrijk dat afspraken SMART zijn: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, 
Realistisch en Tijdgebonden. 
 
Casus 2.3. De ICT-afdeling binnen Music2call is verantwoordelijk voor de in gebruik zijnde informatie-

systemen. Een van deze informatiesystemen is COINS, waarmee de afdracht van auteurs-

rechten wordt verzorgd. Formuleer in SMART-termen een afspraak die hierover tussen 

business units en de ICT-afdeling gemaakt kan worden. 

Casus 2.4. Doe hetzelfde voor de organisatiebreed toegepaste kantoorautomatisering-toepassingen 

zoals tekstverwerking, e-mail, etc. 

 
Voor het definiëren van een dienst is het van belang om onderscheid te maken tussen het functione-
le concrete product enerzijds (wat heeft de klant als de dienst verleend is?) en de dienstverlening 
daaromheen. Dit leidt tot het principe van servicepit en serviceschil. 
 
De servicepit betreft het onderwerp of object dat centraal staat in de gewenste dienstverlening en 
voorziet in de eisen en wensen van de opdrachtgever. Het vierlagenmodel biedt een aardige basis 
voor het vaststellen van het niveau waarop diensten kunnen worden verleend. Bij het maken van 
de afspraken is het belangrijk dat deze worden afgestemd op het niveau waarop de dienstverlening 
betrekking heeft (zie figuur 2.3 en 2.4). 
 
De serviceschil omringt het onderwerp van de dienstverlening en bestaat uit een verzameling om-
gevingsfactoren waarover ook afspraken gemaakt moeten worden. De omgevingsfactoren die we 
onderkennen zijn: gebruikersondersteuning, wijzigingen, beveiliging en calamiteiten (zie figuur 
2.6). 
 
Het specificeren van diensten moet altijd gerelateerd worden aan het onderwerp van de dienstver-
lening en de omgevingsfactoren daaromheen. Dit betekent dat bij het specificeren van de gewenste 
dienstverlening moet worden uitgegaan van de eisen die vanuit het gebruik gesteld worden. Van 
elke dienst moet de productgerelateerde kwaliteit worden beschreven. Zowel het onderwerp van 
de dienstverlening (de pit), als de omgevingsfactoren daaromheen zullen in een bepaalde functio-
naliteit voorzien.  
 
Casus 2.5. Binnen Music2call is een bedrijfsproces logistiek onderkend. Vul de objectenpiramide in 

voor de informatievoorziening rond dit bedrijfsproces.  

Casus 2.6. Benoem kwaliteitseisen mbt. de in vraag Casus 2.5 benoemde niveaus. 

Casus 2.7. Vul de objectenpiramide ook in voor het logistieke proces zelf.  

Casus 2.8. Benoem voor ieder van de bij vraag Casus 2.5genoemde niveaus van objecten uit de dienst-

verlening van Music2call minstens drie omgevingsfactoren.  
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Vraag 2.3. De dienstverlening van een busonderneming kan op verschillende niveaus plaatsvinden. Zo 

kan de busonderneming een lijndienst bieden voor mensen die van A naar B willen, maar 

kan ze ook bussen zonder chauffeur verhuren voor grote groepen gebruikers. In het eerste 

geval biedt men een totaal vervoeroplossing aan, in het tweede slechts een voertuig. Be-

noem drie verschillende diensten van een vliegtuigmaatschappij en geef hierbij aan wat de 

pit van de dienstverlening is.  

Vraag 2.4. Benoem tevens voor ieder van deze diensten drie verschillende omgevingsfactoren.  

 
Aan servicepit en serviceschil worden een aantal kwaliteitseisen gekoppeld: beschikbaarheid, capa-
citeit en prestatie. De combinatie van functionaliteit en kwaliteitseisen van de servicepit en –schil 
kan worden vastgelegd in een zogenaamde servicematrix (zie figuur 2.7). In het bovenste deel van 
deze matrix wordt de kwaliteit van het onderwerp (de pit van de dienstverlening) beschreven; in 
het onderste deel wordt de kwaliteit van de omgevingsfactoren (de schil van de dienstverlening) 
uitgewerkt. Ieder snijvlak in de servicematrix geeft een servicecomponent weer. De servicematrix 
biedt de basis om gemaakte afspraken verder uit te werken in een formeel Service Level Agreement 
(SLA). 
 
Vraag 2.5. Vul de servicematrix in met de antwoorden van de vragen 2.3 en 2.4. 

Vraag 2.6. Vul de bij vraag 2.5 gemaakte matrix aan met behulp van de serviceattributen uit bijlage C 

(zie de website). 

 
Vastlegging van afspraken kan op vele manieren. Soms lijkt het voldoende om bij de koffieautomaat 
ongeschreven afspraken met de hand te bezegelen; in andere gevallen volstaat een enkel A4-tje met 
werkafspraken. Interne overeenkomsten tussen business en ICT afdeling worden vaak geformali-
seerd in Service Level Agreements (SLA). Wanneer de ICT afdeling voor haar dienstverlening ge-
bruik maakt van onderaannamers kent men de termen (underpinning) contract voor afspraken met 
externe leveranciers en Operational Level Agreement voor interne dienstverleners (zie figuur 2.8). 
 

2.3 Een aanpak voor het maken van afspraken 

De principes die in de voorgaande paragrafen zijn beschreven zijn verwerkt in een stappenplan 
waarmee op een gestructureerde wijze de dienstverlening kan worden gespecificeerd.  
 
Stap 1: Verkenning van de bedrijfssituatie 
De eerste stap die een leverancier moet zetten op weg naar afspraken met zijn klanten betreft een 
oriëntatie op diezelfde klant. Wie is het? Welke kenmerken heeft hij? Wat wil hij bereiken met mijn 
dienstverlening en hoe belangrijk is deze voor hem? Tijdens deze stap wordt ook de architectuur 
van de bedrijfsprocessen, informatiesystemen, en infrastructuren in kaart gebracht.  
 
Vraag 2.7. Stel een klantprofiel, omgevingsprofiel en diensteninventarisatie op voor een banketbakke-

rij. 

Vraag 2.8. Doe ditzelfde voor een onderwijsinstelling. 

Vraag 2.9. Vergelijk de resultaten en verklaar eventueel aanwezige, kenmerkende verschillen. 

 
Stap 2: Beschrijven van het onderwerp van dienstverlening 
Het doel van deze stap is een nadere beschrijving van de functionaliteiten van het serviceobject, of 
de serviceobjecten, waarvoor een dienst moet worden geleverd. In veel gevallen zal de leverancier 
dit met de opdrachtgever specificeren. Een mogelijkheid is dat de leverancier een standaardpakket 
diensten aanbiedt. Net als de autodealer kent ook de ICT-dienstverlener een catalogus: de diensten-
catalogus of service catalog. De dienstencatalogus geeft een overzicht van de diensten die de leve-
rancier bereid is te leveren en helpt de klant met het formuleren van zijn wensen. Daarnaast geeft 
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de dienstencatalogus zowel de klant als de dienstverlener houvast bij de gesprekken over service-
niveaus of prestaties van de te leveren ICT-diensten. 
 
Casus 2.09. Leg de functionaliteit voor de component laptop vast in een servicematrix. 

 
Stap 3: Bepalen van het belang  
Het bepalen van het gebruiksbelang van het serviceobject gebeurt binnen de in stap 1 afgebakende 
bedrijfsprocessen. Hierbij gaat het om de betekenis van het object voor de afnemer, gebruikers-
groepen of gebruiker. Vragen die beantwoord moeten worden, zijn: ‘Wanneer wil men gebruik ma-
ken van het object?’ en: ‘Hoeveel gegevens moet men met welke snelheid kunnen verwerken?’ 
Daarnaast zullen we ook moeten nagaan hoe belangrijk de servicefactoren voor de gebruiker zijn. 
 
Stap 3a: Inventariseren gebruikers en afhankelijkheid 
In deze eerste deelstap richten we ons op de gebruikersgroepen en de afhankelijkheid die deze ge-
bruikersgroepen hebben ten aanzien van het serviceobject. De karakteristieken waarmee we reke-
ning dienen te houden, zijn onder meer de omvang van de organisatie, de dynamiek van de 
bedrijfsvoering, het type bedrijfsproces (bijvoorbeeld primair of ondersteunend) en het type ge-
bruikersgroep (ervaring, opleiding, aantal, et cetera). Hierbij dient het gedrag van het serviceobject 
in de tijd te worden beschreven, bijvoorbeeld afhankelijk van werktijden en seizoenen, en tevens de 
intensiteit van het gebruik. Het belang van het serviceobject wordt bepaald op grond van de gevol-
gen van uitval, en het niet – snel genoeg – kunnen uitvoeren van taken. 
 
Stap 3b: Bepalen gebruiksbelang van het serviceobject 
De mate van gebruiksbelang geeft nieuwe of verder uitgewerkte indicaties voor de noodzakelijke of 
gewenste dienstverlening. Om het gebruiksbelang te kunnen bepalen moet worden geïnventari-
seerd wat de gevolgen zijn van het uitvallen van een serviceobject. Op de objectregel van de servi-
cematrix vinden we, naast de in stap 2 beschreven functionaliteit, de volgende kwaliteitscriteria: 
beschikbaarheid, capaciteit en prestatie. 
 
Stap 3c: Bepalen gebruiksbelang van de servicefactoren 
In deze stap wordt het gebruiksbelang met betrekking tot de servicefactoren van de dienstverle-
ning rond het serviceobject beschreven. Het gaat dus om de schil van de dienstverlening: gebrui-
kersondersteuning, wijzigingen, beveiliging en calamiteiten.  
 
 Gebruikersondersteuning 

Veelal moet het gebruik van een serviceobject worden ondersteund, bijvoorbeeld door een 
helpdesk. Deze ondersteuning moet afgestemd zijn op het kennisniveau van de eindgebruikers, 
de ervaring die ze hebben met soortgelijke serviceobjecten en de mate waarin ze de serviceob-
jecten gebruiken (continu of incidenteel). Hierbij moet oa. geïnventariseerd worden hoever de 
ondersteuning zich uitstrekt, wat de werktijden van gebruikers zijn en wat de gevolgen zijn als 
de ondersteuning niet geboden kan worden. 

 Wijzigingen 
Wijzigingen zullen vaak betrekking hebben op veranderingen in applicaties. We spreken in dit 
geval van Preventief onderhoud, Perfectief onderhoud, Additief onderhoud en Adaptief onder-
houd. Correctief onderhoud valt onder gebruikersondersteuning en niet onder wijzigingen. 

 Beveiliging 
Bij beveiliging zijn in het ICT-werkveld vier aspecten van belang: authenticiteit, vertrouwelijk-
heid, integriteit en exclusiviteit.  

 Calamiteiten 
Er kunnen situaties optreden waarbij de dienstverlening niet gewaarborgd kan worden. Afhan-
kelijk van de gestelde eisen kan men besluiten om niets te doen tegen deze bedreigingen, of – en 
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dat is het andere uiterste – om een tweede computersysteem op een andere locatie stand-by te 
hebben en de gegevens direct te dupliceren. 

 
Casus 2.10 Maak een servicematrix ten behoeve van de dienst ‘laptops’. Vul het gebruiksbelang op de 

objectregel in. Gebruik je eigen fantasie voor het definiëren van functionaliteits- en kwali-

teitsaspecten. 

Casus 2.11 Neem de servicematrix die je hebt opgesteld bij vraag Casus 2.10. Vul deze matrix aan met 

het gebruiksbelang van de servicefactoren gebruikersondersteuning, wijzigingen, beveili-

ging en calamiteiten. Gebruik hierbij je eigen fantasie voor het definiëren van functionali-

teits- en kwaliteitsaspecten. 

 
SH 2.4.1. Stel een servicematrix op voor de exploitatie van een dienst die gericht is op beschikbaar 

stellen van een informatiesysteem. 

 
Stap 4: Onderhandelingen tussen klant en dienstverlener 
Hierbij wordt vastgesteld of de dienstverlener ook daadwerkelijk aan de eisen van de klant kan be-
antwoorden. De leverancier moet zich bovendien de vraag stellen of hij ook aan de klantvraag wil 
voldoen. 
 
Een van de belangrijkste aspecten bij onderhandelen is het verkrijgen van duidelijkheid over de 
inhoud van de onderhandelingen: waar gaat het over, wat wil ik bereiken, wat is de ander bereid 
om te doen en wat zijn acceptabele verwachtingen? Bij het maken van afspraken over dienstverle-
ning dienen beide partijen op de hoogte te zijn van prioriteiten en mogelijkheden van de andere 
partij. Op grond van deze kennis kan men dan bepalen wat realistische doelstellingen en normen 
zijn. Door tijdens het onderhandelingsproces een positief onderhandelingsgedrag (informatie op 
tafel, bereid tot concessies en geen gebruik van drukmiddelen) te vertonen, groeit de onderlinge 
afhankelijkheid, het vertrouwen, de acceptatie en de geloofwaardigheid. 
 
Stap 5: Specificeren en kwantificeren van SLA’s 
Vastgelegde afspraken moeten zo veel mogelijk gekwantificeerd zijn. Afhankelijk van de situatie 
kunnen we voor verschillende vormen van vastlegging kiezen. De meest eenvoudige vorm van vast-
legging is een activiteitenbevestiging. De meest complexe vorm van vastlegging is het formele, juri-
dische contract tussen twee partijen. Bij dergelijke contracten zien we vaak een gelaagde opbouw 
van het SLA. In geval van externe overeenkomsten komen we ook nog de letter of intent tegen.  
 
In paragraaf 2.3.5 wordt een uitwerking gegeven van een Service level agreement op basis van bo-
venstaande aanpak. 
 
Vaak ziet men dat afspraken met klanten vaak leiden tot afspraken met onderaannemers. Tijdens 
de borging van de activiteiten (zie hoofdstuk 3) kan er namelijk voor gekozen worden om bepaalde 
stukken van de dienstverlening uit te besteden of om goede afspraken te maken met interne teams 
die de dienstverlening ondersteunen. Het Service management lemniscaat kan prima gebruikt wor-
den om een dergelijke keten van afspraken te realiseren en te bewaken. Op basis van de specificatie 
die linksboven in het bovenste lemniscaat gemaakt zijn worden activiteiten ingericht. Deze afspra-
ken worden rechtsonder in het model geborgd en leiden tot afspraken met een onderaannemer. 
Deze onderaannemer zal zijn afspraken en activiteiten modelleren aan de hand van een ‘eigen’ lem-
niscaat. Figuur 2.18 laat zien hoe deze ‘keten’ gevisualiseerd kan worden.  
 
Casus 2.12 Stel voor Music2call op basis van hierboven beschreven SLA-indeling een concept-SLA op 

voor de dienst ‘laptop’. Maak hierbij gebruik van informatie uit de casus en eigen uitwer-

kingen van eerdere vragen. 
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Casus 2.13 Stel net als in vraag Casus 2.12 voor Music2call een concept-SLA op voor de dienst ‘laptop’. 

Maak echter nu gebruik van de hierboven beschreven SLA-indeling op basis van de SLA 

componenten en attributen.  

 
SH 2.4.2. Stel met behulp van deze servicematrix voor deze dienst een service level agreement op.  

 

2.3  De financiële aspecten van SLA’s 

 
Casus 2.14 Benoem een aantal baten met betrekking tot de diensten ‘BAR’ en ‘laptop’. 

Casus 2.15 Benoem een aantal kosten/baten-overwegingen om deze diensten niet in eigen beheer uit 

te voeren 
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3 Het inrichten van ICT-dienstverlening 

In het vorige hoofdstuk hebben opdrachtgever en leverancier afspraken gemaakt over de te leveren 
diensten. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de activiteiten die de leverancier moet verrichten om 
deze afspraken na te komen: hoe zorg je voor 99,9% beschikbaarheid en een servicedesk die goed 
bereikbaar is en inzicht heeft in de oplossingen die nodig zijn om verstoringen te verhelpen? Niet 
door maar gewoon te beginnen en “te hopen” dat alles goed gaat, maar door van te voren goed na te 
denken. In deze fase legt de leverancier de basis voor een betrouwbare dienstverlening die aan alle 
gemaakte afspraken voldoet.  
 
Onderwerpen 
 het belang van een goede inrichting en knelpunten die hierbij voorkomen; 
 taken als bouwstenen voor de inrichting van ICT-dienstverlening; 
 een stappenplan voor de inrichting van ICT-dienstverlening; 
 voor- en nadelen van uitbesteding als inrichtingsvorm; 
 de financiële aspecten van ICT-dienstverlening 
 

3.1 Inrichten: het belang en knelpunten 

Iedere organisatie is een samenwerkingsverband van mensen die activiteiten uitvoeren die gericht 
zijn op het realiseren van bepaalde doelen, bijvoorbeeld het leveren van diensten. In de vaklitera-
tuur worden veel concepten genoemd die we voor de inrichting van de dienstverlening kunnen 
hanteren. In hoofdstuk 1 is beschreven hoe het beheer van de informatievoorziening zich van een 
taakgerichte- naar procesgerichte vorm heeft ontwikkeld.  
 
Een nadeel van de taak- en functiegerichte benadering is echter dat medewerkers sterk gericht zijn 
op het uitvoeren van de eigen taken en weinig belangstelling hebben voor activiteiten die in andere 
functies plaatsvinden. Het nadeel van de procesgerichte benadering is vaak dat onvoldoende duide-
lijkheid bestaat over de wijze waarop de verantwoordelijkheid over de verschillende processtap-
pen in de organisatie is belegd. Veelal vergeet men de procesverantwoordelijkheden op te nemen in 
de functieprofielen van medewerkers. Bij een mengvorm speelt direct weer de vraag wie uiteinde-
lijk de eindverantwoordelijkheid krijgt: de taakgerichte lijnmanager of juist de klantgerichte pro-
cesmanager.  
 
Ondanks dat er veel inspanningen verricht worden om te komen tot consistente en toepasbare 
taak- en functiebeschrijvingen voor het ICT-werkveld, komen we toch nog veel problemen tegen bij 
het inrichten van beheerorganisatie. Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen: 
 procedures zijn vaak niet uitvoerbaar;  
 beheerders zijn niet op de hoogte van gemaakte afspraken; 
 geen resultaat- maar inspanningsgerichte medewerkers. 
 
Vraag 3.1. Op welke wijze worden de hiervoor genoemde oorzaken beïnvloed door de in het SLA ge-

maakte afspraken over kwaliteitskarakteristieken en servicefactoren? 

 

3.2 Uitgangspunten voor het inrichten 

Omdat het zo lastig is om de inrichting van de ICT-dienstverlening vorm te geven, zien we dat veel 
managers terugvallen op eerder genoemde modellen zoals Looijen, ITIL, COBIT of CMMI. In dit 
hoofdstuk wordt teruggegaan naar de essentie: niet het implementeren van modellen staat cen-
traal, maar het selecteren en organiseren van taken die nodig zijn om gemaakte afspraken na te 
komen.  
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Om de nadelen van bestaande inrichtingsvormen te elimineren en daarbij de voordelen te behou-
den, kunnen de taakgerichte en procesgerichte benadering gecombineerd worden in een zogeheten 
integratiemodel (zie figuur 3.2). De kleinste eenheden in het integratiemodel bestaan uit de taken. 
Deze kunnen we beschouwen als de kleinste bouwstenen van een organisatie. In het integratiemo-
del worden deze taken enerzijds geordend naar hun specifieke kennis en vaardigheden binnen 
functies, ieder met hun organisatorische positionering, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 
Anderzijds worden ze in onderlinge samenhang gecombineerd tot processen, die dan een bepaald 
resultaat opleveren. 
 
Casus 3.1. Benoem drie functies die binnen Music2call zijn ingericht. 

Casus 3.2. Benoem drie processen die zich binnen Music2call afspelen. 

 
Taken dienen daarvoor op een juiste manier gedefinieerd zijn. Hiervoor moet duidelijk zijn wat het 
‘vertrekpunt’ voor de uitvoering van de taak is: de invoer. Ook dient het resultaat van de taak be-
kend te zijn: de output. Daarnaast moeten taken –net als afspraken- SMART beschreven worden: 
Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realiseerbaar en Tijdgebonden. 
 
Vraag 3.2. Geef zelf een aantal voorbeelden van niet-SMART beschreven taken en geef aan welke cri-

teria in deze beschrijvingen ontbreken.  

 
Casus 3.3. Binnen Music2call worden onder meer de volgende taken onderkend: installeren van appa-

ratuur, plannen van een evenement en opstellen van een geluidsrapport. Beschrijf deze ta-

ken m.b.v. het taakschema uit figuur 3.3 

 
Taken laten zich beschrijven naar de verwerking die ze uitvoeren met daaraan gekoppeld een input 
en een output. Daarnaast bestaat de behoefte aan een tweetal extra signalen: één voor de besturing 
van de taak en één voor de toekenning van de benodigde middelen aan de taak (zie figuur 3.3).  
 
We kunnen in totaal vier verschillende typen taken onderscheiden: 
 bewerkende taken (vb. oplossen incident, inrichten server, opstellen specificatie  etc.); 
 beslissende taken (vb. goedkeuren wijziging, accorderen verbeterplan, etc.); 
 lerende taken (vb. doornemen vakliteratuur, volgen van een training, etc.); 
 faciliterende taken (vb. tijdverantwoording maken, afhandelen mail, etc.). 
Daarnaast kennen we de combinatie van deze vier: de samengestelde taak. Deze is geen elementai-
re taak, maar samengesteld uit andere taken.  
 
Vraag 3.3. Geef uit je eigen omgeving voorbeelden van alle genoemde typen taakbeschrijvingen. 

 
Afhankelijk van de uitgevoerde taken kan een samengestelde taak verschillende vormen output 
genereren. Deze vormen van output komen overeen met de output van de specifieke taken: een 
(tussen)resultaat, een beslissing of een stuursignaal. 
 
In hoofdstuk 2 is de servicematrix geïntroduceerd. In deze matrix worden voor zowel het object 
van dienstverlening als de omliggende servicefactoren de functionaliteit en de kwaliteitscriteria 
beschreven. In iedere cel van deze matrix wordt vastgelegd waarover afspraken zijn gemaakt, zoals 
de Capaciteit van het object, of de Beschikbaarheid van de ondersteuning. Voor iedere gemaakte 
afspraak moeten taken gedefinieerd worden die moeten worden uitgevoerd om deze afspraak na te 
komen. 
 
Als het principe van de servicematrix wordt doorgetrokken dan kunnen voor ieder van de cellen in 
deze matrix, taken gedefinieerd worden die hierop van toepassing zijn: 
 taken t.b.v. Functionaliteit van het object; 
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 taken t.b.v. Beschikbaarheid van het object; 
 taken t.b.v. Capaciteit van het object; 
 taken t.b.v. Prestatie van het object; 
 taken t.b.v. Functionaliteit van gebruikersondersteuning; 
 taken t.b.v. Functionaliteit van wijzigingen; 
 taken t.b.v. Functionaliteit van beveiliging; 
 taken t.b.v. Functionaliteit van calamiteiten; 
 taken t.b.v. de overige cellen uit de matrix. 
 
Voor deze overige taken geldt dat de activiteiten vooral gericht zijn op de zogenaamde Planning & 
Control van afspraken. 
 
Zodra alle uit te voeren activiteiten geïnventariseerd zijn, moeten medewerkers worden aangewe-
zen voor de uitvoering hiervan. Hiervoor wordt vaak een zogenaamde takenmatrix opgesteld. In de 
takenmatrix worden relaties gelegd tussen taken aan de ene en verschillende personen/functies 
aan de andere kant. Afhankelijk van de omvang van de organisatie en de hoeveelheid uit te voeren 
activiteiten, kunnen deze taken aan een of meerdere functies worden toegewezen. Vanwege de aard 
van deze relaties wordt deze matrix ook wel RACI matrix genoemd. Hierbij is RACI een accroniem 
voor de verantwoordelijkheden die hierbij toegekend kunnen worden: Responsible, Accountable, 
Consulted, Informed). 
  
Vraag 3.4. Geef voorbeelden van taakbeschrijvingen van alle velden in het binnenblok van de matrix 

op bladzijde 107 van het boek 

Vraag 3.5. Waarom zouden de taken in dit binnenblok niet verder zijn uitgewerkt? 

 
SH3.6.1. Stel een takenmatrix op voor de dienst die beschreven is bij de vragen in hoofdstuk 2 van 

de studiehulp. 

 

3.3 Een aanpak voor de (her)inrichting van ICT-dienstverlening 

Een succesvolle inrichting van dienstverlening is afhankelijk van vier aspecten (zie figuur 3.10):  
 uitgangspunten voor de inrichting; 
 de inrichting van de organisatie; 
 middelen voor de levering en ondersteuning van de diensten; 
 vormgeven van activiteiten voor een continue verbetering van dienstverlening.  
 
Uitgangspunten voor de inrichting 
De basis voor het (her)inrichten van een ICT-dienstverleningsorganisatie wordt gevormd door de 
doelstellingen van de organisatie en de wensen en eisen van afnemers. De missie, visie, scope, stra-
tegie en doelstellingen vormen de basis voor de activiteiten die de organisatie gaat verrichten en de 
wijze waarop zij dit wil gaan doen. Een tweede aspect dat een belangrijk uitgangspunt vormt voor 
de inrichting van de organisatie, is dat van de diensten die men gaat leveren en de afspraken die 
men hierover maakt (de pit en de schil van de dienstverlening). Tot slot zal iemand verantwoorde-
lijk zijn voor de (her)inrichting van de organisatie. 
 
De inrichting van de organisatie 
Uitgaande van de SLA-afspraken kunnen we in de volgende stappen tot een blauwdruk van de or-
ganisatie komen: 
 Stap 1: Selectie van de uit te voeren taken; 
 Stap 2: Integratie van taken aan organisaties, organisatieonderdelen of afdelingen; 
 Stap 3: Allocatie van taken aan de kleinste werkeenheden (soms individuele personen); 
 Stap 4: Simulatie t.b.v. validatie en verificatie in een simulatiemodel (vb. bepalen van wachtrij-

en);  



 

Werkboek  bij ICT-dienstverlening (© 2015 Academic Service)  19 

 Stap 5: Formalisatie van de organisatie (in handboeken, et cetera). 
 
Stap 1: 

Vraag 3.6. Geef aan hoe de output van de taken kunnen worden gebruikt om de processen samen te 

stellen. 

Vraag 3.7. Hoe kunnen de interacties tussen de processen worden bepaald met behulp van de output 

objecten? 

 

Stap 2: 

Vraag 3.8. Wat zijn de belangrijkste argumenten om een integratiemodel op te zetten? 

Vraag 3.9. In welke gevallen zullen er werkafspraken en eventueel underpinning SLA’s moeten worden 

gemaakt? Onderscheidt hierbij twee soorten. 

Vraag 3.10. Op welke wijze kunnen (voortgangs) bewakingsactiviteiten in de procesdiagrammen wor-

den opgenomen? 

 

Stap 3:  

Vraag 3.11. Wat zijn de kenmerkende eigenschappen van de lijnorganisatie, de procesorganisatie en de 

matrixorganisatie? 

Vraag 3.12. Geef aan hoe de functies bij kleinere organisaties kunnen worden toegewezen aan een be-

perkt aantal medewerkers? 

Vraag 3.13. Geef aan op welke wijze de indirecte of niet-procesgebonden taken worden verwerkt bij de 

bepaling van het benodigde aantal medewerkers. 

Vraag 3.14. Welke problemen kunnen optreden bij een organisatie waarbij zowel procesmanagement 

als lijnmanagement plaatsvindt en hoe kunnen deze voorkomen worden?  

 

Stap 4:  

Vraag 3.15. Welke zijn de twee fasen bij het bouwen van een simulatiemodel? 

Vraag 3.16. Geef aan welke dynamische gegevens nodig zijn om een proces te simuleren 

Vraag 3.17. Welke prestatie-indicatoren van het proces Helpdesk zijn in het getoonde simulatiemodel 

zichtbaar gemaakt? 

 

Stap 5:  

Vraag 3.18. Wat is het gevaar van procedurehandboeken, waarvan de dynamiek niet is getoetst? 

Vraag 3.19. Wat betekent het dat een functionaris maar voor 0.35 of 0.25 FTE is bezet? En wat als het 

totaal op 2.18 komt? Wat betekent dat dan voor de organisatie? 

 
Middelen voor de levering en ondersteuning van de diensten 
De (technische) middelen die binnen een organisatie gebruikt worden voor het leveren van de ICT-
dienstverlening, vallen uiteen in twee groepen: middelen die direct nodig zijn bij de levering van 
diensten (productiemiddelen) en middelen ter ondersteuning van de dienstverlening (hulpmidde-
len). De hulpmiddelen die geautomatiseerde afhandeling van activiteiten mogelijk maken zijn ruw-
weg in vier groepen te verdelen:  
 Platformspecifieke tools, gericht op een specifiek platform, zoals een besturingssysteem of 

hardwareplatform; 
 System Management Tools, gericht op ‘systeemtechnische’ activiteiten, zoals operationele of 

performancegerelateerde taken; 
 Service Management Tools, gericht op procesgeoriënteerde taken zoals incident of wijzigingen-

beheer;  
 Enterprise Management Tools combineren de verschillende mogelijkheden van bovenstaande 

tools. De basis van dit soort tools gevormd door een zogenaamd ‘frameworkconcept’ dat be-
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staat uit twee belangrijke bouwstenen: een standaard uitwisselingsprotocol en gemeenschap-
pelijk te gebruiken onderdelen. 

 
In de selectiefase voor de selectie van technische middelen is het belangrijk om aandacht te beste-
den aan de volgende succesfactoren: 
 definieer duidelijke doelen; 
 implementeer niet teveel ineens; 
 selecteer bij voorkeur eenvoudige producten; 
 waak voor ontbrekende functionaliteiten; 
 selecteer een volwassen product. 
 
Een succesvolle implementatie is afhankelijk van de volgende aspecten. 
 een gestructureerde manier van werken; 
 een realistische planning op van het implementatietraject; 
 voldoende betrokkenheid van het management; 
 voorkomen van onderschatting door gebruikers (beheerders); 
 geen besparingen in tijd en geld. 
 
Vormgeven van activiteiten voor een continue verbetering van dienstverlening.  
Het is nodig om permanent aandacht te besteden aan borging. Het is de procesverantwoordelijke 
die ervoor moet zorgen dat het proces actueel blijft. Wanneer er daadwerkelijk verbeteringen wor-
den aangebracht, zal de procesmanager ervoor moeten zorgen dat deze ook in de procedures voor 
de organisatie worden doorgevoerd. Daarnaast dienen regelmatig controles uitgevoerd te worden.  
 
Vraag 3.20. Noem karakteristieke verschillen tussen System management tools en Service management 

tools  

Vraag 3.21. Wat zijn de voordelen van het gebruik van geïntegreerde tools? Zijn er ook nadelen? 

 

3.4 Uitbesteding ter ondersteuning van de inrichting 

Niet alle organisaties kunnen of willen zelf hun ICT-activiteiten uitvoeren en besteden -bepaalde 
delen- van hun dienstverlening uit aan derden. Hierbij zijn verschillende vormen mogelijk:  
 Outsourcing, waarbij een organisatie besluit om bepaalde werkzaamheden onder te brengen bij 

een andere organisatie; 
 Cosourcing, een combinatie van verzelfstandiging en volledige uitbesteding van bepaalde activi-

teiten; 
 Insourcing, activiteiten die in een eerder stadium uitbesteed zijn geweest worden weer terug-

gehaald naar de eigen organisatie. 
 

Argumenten voor uitbesteding Argumenten tegen uitbesteding 

 focus op kerncompetenties  onvoldoende sturing op de leverancier 
 betere kwaliteit van de dienstverlening  personeelsverloop 
 professionelere aanpak van dienstverle-

ning 
 ingrijpende veranderingen 

 meer uniformiteit in activiteiten  te grote afhankelijkheid van de leveran-
cier 

 meer flexibiliteit, continuïteit en moge-
lijkheden 

 weinig betrokkenheid met de klant 

 betere controle op activiteiten  leverancier op afstand 
 financiële overwegingen  investeringen en projectkosten 
  hogere exploitatiekosten 
  alle extra’s kosten geld 
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Casus 3.4. Noem drie voordelen van de uitbesteding van ICT-activiteiten door Music2call en beargu-

menteer deze.  

Casus 3.5. Noem drie nadelen van de uitbesteding van ICT-activiteiten door Music2call en beargumen-

teer deze.  

 
De Information Services Procurement Library (ISPL) biedt een gestructureerde aanpak om te ko-
men tot uitbestedings- of inkoopcontracten die gebaseerd zijn op best practices met betrekking tot 
het managen van acquisitieprocessen.  
 

3.5 De financiële aspecten van ICT-dienstverlening 

Naast het nadenken over hoe ICT-diensten eruit moeten zien en hoe ze tot stand komen, speelt er 
nog een belangrijk aspect bij de inrichting van dienstverlening: de financiering ervan. Bij iedere 
vorm van dienstverlening worden kosten gemaakt. Belangrijk is om deze kosten inzichtelijk te krij-
gen, te beheersen en terug te verdienen.  
 
In figuur 3.31 worden de verschillende aspecten die een rol spelen bij de kosten van ICT-
dienstverlening weergegeven. Centraal in dit model staan de ICT-diensten die aan de ene kant beïn-
vloed worden door de gewenste kwaliteit en aan de andere kant door een bepaalde hoeveelheid 
afname (kwantiteit van de vraag). Om de dienst te realiseren, moeten vanuit het leveranciersper-
spectief kosten worden gemaakt die afhankelijk zijn van de productiefactoren die ingezet worden. 
Vanuit het klantperspectief zal een afweging gemaakt worden tussen de te verwachten opbrengsten 
en de kosten die gemaakt worden. Indien het resultaat van deze afweging (toegevoegde waarde) 
positief uitvalt, zal hij de diensten afnemen. 
 
Bij het toekennen van ICT-kosten aan specifieke ICT-diensten is het noodzakelijk dat we inzicht 
krijgen in de totale kosten. Wanneer deze kosten bekend zijn kunnen we ze toewijzen aan specifie-
ke diensten. Voorbeelden van ICT-kosten zijn  
 mensen (salarissen, opleidingen, etc); 
 middelen (hardware, software);  
 ondersteunende diensten. 
Een ICT-jaarrekening biedt hul[p bij het inzichtelijk maken van deze kosten. 
 
SH3.6.2. Beschrijf welke taken uit takenmatrix die bij vraag SH3.6.1 is opgesteld, geautomatiseerd of 

uitbesteed kunnen worden en onderbouw de hierbij gemaakte keuzen. 
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4 Het meten van ICT-dienstverlening  

In de derde fase van de Service Management-lemniscaat wordt gecontroleerd of gemaakte afspra-
ken in de praktijk ook nagekomen worden. Hiervoor zullen we in de organisatie moeten meten. De 
resultaten van deze metingen vormen de basis voor klantrapportages, maar bieden de leverancier 
gelijktijdig ook de gelegenheid om de eigen processen te beheersen en te verbeteren.  
 
Onderwerpen 
 het belang van meten en knelpunten die hierbij voorkomen; 
 uitgangspunten en een raamwerk voor het meten van ICT-dienstverlening; 
 een stappenplan voor het meten van ICT-dienstverlening; 
 de mogelijkheden voor geautomatiseerd meten.  
 

4.1 Meten: het belang en knelpunten 

Het succes van dienstverlening is in grote mate afhankelijk van de mate waarin deze voldoet aan de 
verwachtingen van de klant. Om te kunnen achterhalen of we echt gedaan hebben wat er beloofd is, 
zullen we controles moeten uitvoeren. Zonder metingen en de daaruit voortvloeiende informatie 
beschikken we niet over kennis om de dienstverlening te sturen. Als we niet regelmatig meten, be-
schikken we niet over historische gegevens, kunnen we geen trendanalyses uitvoeren en wordt 
proactief handelen moeilijk. Ook de interne sturing van de organisatie (bijvoorbeeld kostenreduc-
tie) wordt moeilijk als we niet beschikken over meetgegevens. 
 
Hoewel iedereen zich deze voordelen van metingen kan voorstellen, zien we in de praktijk dat het 
meten van dienstverlening vaak veel te weinig aandacht krijgt. Een belangrijke oorzaak hiervan is 
de complexiteit van het meten. Vaak bestaan diensten uit een samenspel van allerlei verschillende 
componenten. Voor iedere van deze componenten of servicefactoren zullen afzonderlijke meetge-
gevens verzameld moeten worden, die vervolgens voor een specifieke dienst moeten worden sa-
mengesteld. In de praktijk blijkt dit vaak lastig te realiseren. 
 
Een tweede belangrijke reden waarom meten vaak te weinig aandacht krijgt, zijn de kosten die 
hiermee gepaard gaan. Maar al te vaak vinden metingen op ad-hoc basis plaats. Men onderkent er-
gens knelpunten en gaat dan zoeken naar de oorzaken hiervan. Hierbij moet men veel inspanning 
verrichten en kosten maken om de benodigde informatie te verzamelen en te analyseren. Veel 
meetprogramma’s eindigen dan ook al tijdens de inrichtings- of uitvoeringsfase, omdat de kosten 
van het inrichten en uitvoeren van metingen hoger blijken te zijn dan verwacht. In dit stadium zijn 
de resultaten nog niet bekend en kan niet aangetoond worden dat de opbrengsten hoger zijn dan de 
kosten.  
 
Vraag 4.1. Bedenk enkele factoren, met voor- en nadelen, die een rol spelen bij het bepalen van de 

toegestane kosten van het meten. Denk hierbij aan de relatie met omzet, kostenderving als 

gevolg van storingen, etc. 

 

4.2 Uitgangspunten voor het meten van dienstverlening 

Iedere organisatie die diensten gaat verlenen zal activiteiten moeten inrichten die zorgen voor de 
bewaking van de dienstverlening. Door het meten van de werkelijke realisatie van activiteiten en de 
resultaten hiervan te vergelijken met gestelde normen, kan de eventuele afwijking bepaald worden. 
Op grond hiervan wordt besloten of bijsturing gewenst is en kan rapportage plaatsvinden. Soms 
kan het ook voorkomen dat de opgestelde norm – nog – niet haalbaar is; in dit geval kan besloten 
worden om de norm bij te stellen. 
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Bij de bewaking van de dienstverlening zullen gemaakte afspraken als norm gelden: de waarde die 
bepalend is bij het vaststellen of de resultaten van metingen voldoen aan verwachtingen. Belangrijk 
is dan ook dat deze normen zo concreet mogelijk (liefst SMART) gedefinieerd worden. 
 
In het algemeen kan gesteld worden dat er drie soorten normen onderscheiden worden: 
 harde norm (dit is een norm die gehaald moet worden); 
 streefwaarde (er wordt gepoogd om deze norm te halen); 
 referentiewaarde (deze norm wordt gebruikt als vergelijkingsmateriaal). 
 
Naast concrete externe normen, waarover afspraken zijn gemaakt, zal de leverancier bij de inrich-
ting van zijn dienstverlening ook een aantal afgeleide normen definiëren. Deze interne normen zor-
gen ervoor dat het management inzicht krijgt in de status van de ingerichte processen en de 
kwaliteit van interne activiteiten. 
 
Veel organisaties verzamelen wel allerlei gegevens, maar nemen zelden de tijd ze te analyseren, 
conclusies te trekken en hier consequenties aan te verbinden. Overigens geldt ook dat het gebruik 
van meetresultaten een grote invloed heeft op de bereidheid van medewerkers om hieraan mee te 
werken. Wanneer veel inspanning wordt verricht om meetgegevens te verzamelen en er vervolgens 
niets mee gebeurt, zal het enthousiasme snel afnemen.  
 
Casus 4.1. Benoem voor elke afdeling van Music2call een norm waaraan moet worden voldaan.  

Casus 4.2. Geef voor ieder antwoord op vraag Casus 4.1 prestatie-indicatoren waarover aan het ma-

nagement gerapporteerd kan worden. 

 

4.3 Een raamwerk voor het meten 

De principes van het meten kan men natuurlijk ook herkennen in de meet- en regeltechniek. Het 
raamwerk voor meten dat in het boek ICT-dienstverlening wordt gebruikt is afgeleid van het Struc-
tural Model for Measurement (Kitchenham e.a., 1995).  
 
In dit meetmodel (zie figuur 4.5) worden entiteiten en attributen onderkend. 
 Entiteit Entiteiten zijn objecten in de ‘echte’ wereld waarvan we de eigenschappen willen weten 

of willen voorspellen. Entiteiten hoeven niet per se materiële objecten te zijn; 
 Attribuut, de eigenschappen van een entiteit of object. 
 
Aan de andere zijde in het meetmodel vinden we de ‘afbeelding’ met waarden en eenheden. 
 Waarde, de kwantificering van een bepaald attribuut (vb. groot of 95);  
 Eenheid, de meeteenheid waarin een waarde wordt uitgedrukt (vb. Megabyte, kilogram etc.). 
 
Casus 4.3. Geef nog twee voorbeelden van entiteiten die bij Music2call in het primaire bedrijfsproces 

in gebruik zijn. Benoem hierbij voor ieder van deze entiteiten minstens twee attributen. 

Casus 4.4. Geef twee voorbeelden van entiteiten die in het ondersteunende ICT-proces van Music2call 

in gebruik zijn. Benoem ook voor ieder van deze entiteiten minstens twee attributen. 

Casus 4.5. Noem voorbeelden van waarde en eenheid bij de antwoorden op vraag Casus 4.3 en Casus 

4.4. 

 
Vaak is het zo dat we de waarde van een attribuut niet ‘direct’ meten, maar ‘indirect’ door de waar-
de te berekenen op basis van de waarden van een aantal andere attributen. 
 
Casus 4.6. Geef nog twee voorbeelden van directe metingen die Music2call tijdens evenementen kan 

uitvoeren. 
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Casus 4.7. Geeft twee voorbeelden van indirecte metingen die in het ICT-proces van Music2call kun-

nen plaatsvinden 

 
Binnen de meettechniek worden de volgende schaaltypen onderscheiden: 
 nominaal: attributen worden slechts geclassificeerd; 
 ordinaal: er is een (lineaire) ordening aan te geven in de mogelijke waarden van een attribuut; 
 interval: als ordinaal, maar bovendien is de ‘afstand’ tussen twee opeenvolgende waarden van 

een attribuut gelijk; 
 ratio: als interval, maar bovendien bestaat er een waarde ‘nul’ voor het attribuut; 
 absoluut: het aantal voorkomens wordt simpelweg geteld. 
 
Een attribuut kan in verschillende eenheden gemeten kan worden, waarbij die eenheden op ver-
schillende schalen kunnen liggen. Verschillende attributen van één of meer entiteiten kunnen een 
relatie met elkaar vormen (attribuutrelatie). Relaties tussen attributen worden gebruikt om op een 
indirecte wijze te meten. Attribuutrelaties kunnen worden vastgelegd in een attribuutrelatiemodel. 
 
Casus 4.8. Stel een attribuut-relatiemodel op dat gebruikt kan worden voor het berekenen van de in-

directe metingen uit je antwoord op vraag Casus 4.7. 

 
Een metriek vormt de basis voor metingen en bestaat uit een de combinatie van: 
 een attribuut van een entiteit; 
 de functie die aan een attribuut een waarde toekent; 
 de eenheid waarin de waarde wordt uitgedrukt; 
 en het schaaltype. 
 
In het geval van een directe metriek is de genoemde functie een concrete meting. In het geval van 
een indirecte metriek is de functie gelijk aan de relatie die in het attribuutrelatiemodel is vastge-
legd. Bij het gebruik van indirecte metrieken moeten we er rekening mee houden dat de schaal van 
de resulterende metriek afhangt van de schalen van de onderliggende metrieken. 
 
Om tot de werkelijke meting te komen kan men een meetprotocol opstellen. In een meetprotocol 
wordt vastgelegd wanneer er wat gemeten moet worden en door wie. Daarnaast wordt er een aan-
tal algemene aspecten beschreven, zoals naamgeving van de meting, schaaltype dat van toepassing 
is, de wijze van vastleggen van meetresultaten, et cetera. Dit is vergelijkbaar met het meetplan uit 
de meet- en regelkring. 
 
Casus 4.9. Stel een meetprotocol op dat gebruikt kan worden voor het meten van een van je voor-

beelden uit het antwoord op vraag Casus 4.6 

4.4 Een aanpak voor het meten van ICT-dienstverlening 

Om de kwaliteit van de ICT-dienstverlening te kunnen meten, is het noodzakelijk dat het duidelijk is 
welke attributen (kenmerken) van welke entiteiten we moeten meten. De invoering van een meet-
programma kan door middel van een stappenplan vorm worden gegeven. 
 
Vraag 4.2. Beschrijf de stappen uit het stappenplan die nodig zijn voor het bepalen van prestatieme-

tingen aan een datacommunicatienetwerk. 

 
Stap 1: Inrichten van een meetprogramma 

In deze stap zorgen we ervoor dat de in de overeenkomst gemaakte afspraken vertaald worden 
naar de wijze waarop metingen moeten worden uitgevoerd: het meetprotocol. Voor toetsbare ser-
vicelevels moet duidelijk zijn welke attributen (kenmerken) van welke entiteiten we moeten meten. 
Tevens moet worden afgesproken in welke eenheid gemeten wordt en tot welk schaaltype die een-
heid behoort.  
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Om vast te stellen wat we moeten meten, kunnen we ook gebruikmaken van een techniek die is 
beschreven in het zogenaamde Goal/Question/Metric-paradigma. Dit paradigma houdt in dat we 
aan de hand van onze meetdoelen (wat willen we bereiken?) via vragen (wat moeten we hiervoor 
weten?) de te meten ‘metrieken’ bepalen (hoe kunnen we dit vaststellen?). 
 
Casus 4.10. Bij Music2call zijn afspraken gemaakt over de maximale doorlooptijd van wijzigingsverzoe-

ken. Stel met behulp van het GQM paradigma een metriek hiervoor vast.  

Casus 4.11. Werk een meetprotocol uit voor de metriek uit je antwoord op vraag Casus 4.10.  

 
Stap 2: Uitvoeren van de metingen 

De volgende stap wordt gevormd door het uitvoeren van het ingerichte meetproces. In de praktijk 
is gebleken dat meten het best gaat als we proberen het meetproces transparant te maken. Dat be-
tekent dat de metingen zo veel mogelijk onderdeel zijn van het dagelijks werk van mensen. Nog 
beter is het als we metingen door systemen kunnen laten uitvoeren. 
 
Om de acceptatiegraad bij medewerkers te verhogen, wordt vaak aangeraden de volgende punten 
in acht te nemen: 
 zorg voor een geleidelijke introductie en uitbreiding van de meetinfrastructuur; 
 gebruik aanwezige meetgegevens; 
 betrek medewerkers bij het opzetten van de meetinfrastructuur; 
 maak het meetproces transparant en inzichtelijk; 
 koppel meetgegevens terug naar medewerkers; 
 laat zien dat de meetgegevens alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze zijn verza-

meld. 
 
Casus 4.12. Stel een beschrijving op waarmee je de betrokken ICT-medewerkers van Music2call moti-

veert tot het uitvoeren van het meetprotocol uit vraag Casus 4.10.  

 
Stap 3: Analyseren van de meetgegevens 

In de eerste plaats kunnen we analyses onderkennen die zijn gericht op het beantwoorden van 
vooraf gestelde vragen. De tweede vorm van analyses is de exploratieve analyse. Deze gaat ervan uit 
dat we veel informatie verzamelen en deze vervolgens gebruiken om op zoek te gaan naar relaties 
en verbanden tussen verschillende variabelen. Merk op dat naarmate het aantal gegevens kleiner is 
en het aantal vragen dat we onderzoeken groter, de kans toeneemt dat we verbanden ontdekken 
die echt lijken, maar eigenlijk door toeval zijn veroorzaakt! 
 
Stap 4: Terugkoppelen van de meetresultaten 

Deze stap bestaat uit het terugkoppelen van de meetresultaten aan betrokken medewerkers, afde-
lingen en de verantwoordelijken voor de dienstverlening. Deze laatste groep is verantwoordelijk 
voor het nemen van acties als gevolg van de terugkoppeling. Wanneer de meetwaarden bepaalde 
grenzen overschrijden, kan dat een reden zijn om actie te ondernemen. Behalve dat de resultaten 
van metingen gebruikt worden om processen en activiteiten bij te sturen, vormen ze ook de basis 
voor rapportages aan de klant. Deze rapportages worden gebruikt voor evaluatie van de dienstver-
lening. 
 
Casus 4.13. Beschrijf de stappen die nodig zijn om de prestatie-indicatoren uit vraag Casus 4.2 te me-

ten. 

 

4.5 Geautomatiseerd meten 

De afgelopen jaren is er door veel organisaties en bedrijven gewerkt aan het opstellen van normen 
en specificaties van standaarden voor managementtools. Een belangrijk uitgangspunt voor deze 
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standaardisatie is het manager-agentconcept. Dit concept beschrijft de relatie tussen een centrale 
manager en de verschillende componenten die beheerd worden. De manager is een functionaliteit 
(doorgaans een workstation) waar managementinformatie verzameld en verwerkt wordt en van-
waar agents bestuurd kunnen worden. 
De agent bevindt zich op de te managen component (router, bridge, firewall, et cetera) en bevat 
informatie over de functies die de component moet verrichten, zoals de status van bepaalde func-
ties (schijfcapaciteit, CPU-capaciteit), het systeemadres, het aantal ontvangen berichten, et cetera. 
Daarnaast bevat een agent functionaliteit waarmee de werking van het desbetreffende component 
kan worden beïnvloed. Denk hierbij aan het instellen van parameters of het resetten van de com-
ponent. Ook bevat de agent functionaliteit waarmee deze in staat is om gebeurtenissen te loggen en 
zelfstandig hierover te rapporteren. Tot slot verzorgt de agent de communicatie met de manager. 
In het algemeen worden agents onderverdeeld in twee typen: agents en probes: 
 een agent heeft betrekking op functionaliteit die in een component is ingebouwd en daarmee 

een wezenlijk onderdeel van het component is; 
 een probe is een extern (outbound) geplaatst, specifiek hiervoor ontwikkeld apparaat dat de 

status van meerdere componenten kan bewaken. 
 
Een Management Information Base (MIB) bevat informatie over het object waarop deze is geïnstal-
leerd. Er zijn twee verschillende soorten MIB’s te onderkennen: 
 een MIB die vooral gebruikt wordt ten behoeve van accounting informatie. Met behulp van deze 

MIB kan netwerkverkeer gedetailleerd gemeten worden, op basis van velden die informatie be-
vatten over het soort verkeer dat van toepassing is; 

 een MIB die gebruikt wordt ten behoeve van remote monitoring (RMON). Vooral deze MIB wordt 
veel gebruikt. Deze MIB verzamelt namelijk informatie over events of gebeurtenissen, is in staat 
om een alarmmelding te genereren en kan bepaalde informatie filteren. 

Omdat de parameters in de MIB-definitie precies zijn vastgelegd, is het gemengd gebruik van pro-
bes van verschillende leveranciers geen probleem. 
 
De Management Information Base bevindt zich met de agent op de te beheren component. Om in-
formatie uit te wisselen met de manager wordt gebruikgemaakt van een uitwisselingsprotocol. 
Hoewel er voor de concretisering van het manager-agentconcept meerdere alternatieven zijn ont-
wikkeld, wordt op dit moment veelvuldig gebruik gemaakt van implementaties op basis van het 
Simple Network Management Protocol (SNMP).  
 
Bij het Simple Network Management Protocol (SNMP) ligt het initiatief om managementgegevens te 
versturen meestal bij de ‘manager’. Om bepaalde informatie te verkrijgen, zal ‘de manager’ een ver-
zoek naar de ‘agent’ sturen (zie figuur 4.15). De gevraagde informatie zal vervolgens door de agent 
worden teruggestuurd. In uitzonderingsgevallen kan de agent het initiatief nemen om gegevens te 
versturen. Hiertoe verstuurt de agent een ‘Trap’ (zie figuur 4.16), die – in tegenstelling tot de vorige 
operaties – niet door de ontvanger wordt bevestigd. 
 
Hoewel het achterliggende manager-agentprincipe veelvuldig gebruikt wordt, is er helaas nog 
steeds geen sprake van een gestandaardiseerde markt. RMON en SNMP komen we bijvoorbeeld 
vooral tegen in de datacommunicatie. Op het gebied van de monitoring van applicaties vinden we 
veel leveranciersgerichte oplossingen. Een voorbeeld van een poging om tot standaardisatie te ko-
men is CORBA. Mede onder invloed van grote leveranciers is CORBA nooit echt van de grond geko-
men. 
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SH 4.6.1. Stel een meetprotocol op voor het bepalen van de beschikbaarheid van een informatiesys-

teem dat bestaat uit een applicatie-, server-, netwerk- en client component. 

SH 4.6.2. Beschrijf hoe bovenstaande meting geautomatiseerd uitgevoerd kan worden en de resulta-

ten in een integrale (end-to-end) rapportage zichtbaar gemaakt kunnen worden.  
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5 Het evalueren van ICT-dienstverlening 

Nadat in de eerdere fasen afspraken zijn gemaakt, processen zijn ingericht en worden uitgevoerd, 
en continu wordt gemeten of aan de gemaakte afspraken wordt voldaan, wordt in deze fase van de 
Service Management-lemniscaat de afgesproken dienstverlening beoordeeld en geëvalueerd. Op 
basis van de uitgevoerde metingen wordt een rapportages gemaakt over de geleverde dienstverle-
ning. Deze wordt vergeleken met de gemaakte afspraken in de overeenkomst en vervolgens samen 
met de opdrachtgever geëvalueerd. Indien nodig kunnen op basis van deze evaluatie afspraken 
worden bijgesteld. 
 
Onderwerpen 
 het belang van evalueren en knelpunten die hierbij voorkomen; 
 uitgangspunten voor het rapporteren van ICT-dienstverlening; 
 uitgangspunten voor het evalueren van ICT-dienstverlening; 
 continue verbeteren  
 

5.1 Evalueren: het belang en knelpunten 

De basis voor de evaluatie van de dienstverlening wordt gevormd door een rapportage over werke-
lijk geleverde dienstverlening en de in de overeenkomst vastgelegde normen. Op grond van deze 
metingen kunnen interne processen worden bijgesteld en medewerkers worden aangesproken op 
de kwaliteit van hun werkzaamheden. Wanneer tijdig wordt ingegrepen, hebben tekortkomingen 
geen gevolgen voor de dienstverlening aan de klant. Anderzijds vormen resultaten van metingen 
ook de basis voor rapportages aan de klanten. Met behulp van deze rapportages kan de leverancier 
aantonen dat hij aan zijn afspraken voldaan heeft. Ook komen eventuele afwijkingen aan het licht.  
 
Meestal is de dienstverlener verantwoordelijk voor het opstellen van de rapportages over wat er 
daadwerkelijk geleverd is. Dit komt vooral omdat het voor de klant onmogelijk is om veel aspecten 
van de dienstverlening zelf te meten. Omdat de leverancier vaak in de verleiding wordt gebracht 
om zijn rapportage te ‘kleuren’, is het aan te bevelen dat ook de klant een registratie bijhoudt over 
de voor hem belangrijke componenten uit de overeenkomst.  
 
De evaluatie van de dienstverlening dient regelmatig plaats te vinden. Hierbij zullen vertegenwoor-
digers van de klant en de leverancier samen de rapportages vergelijken met de gestelde normen die 
in het Service level agreement zijn vastgelegd. Hierbij is belangrijk dat ook de klant zich goed op de 
evaluatie voorbereidt, bijvoorbeeld door intern navraag te doen of in geval van twijfel over de 
meetgegevens van de klant, zelf beperkte metingen te verrichten. Op grond van de evaluatie kun-
nen klant en leverancier besluiten of de dienstverlening acceptabel is of dat deze aanpassingen be-
hoeft. Wanneer blijkt dat er structurele afwijkingen zijn in de wijze waarop de dienstverlening 
gerealiseerd is, kan besloten worden om gemaakte afspraken bij te stellen. Daarnaast kan evaluatie 
van de dienstverlening leiden tot het in werking treden van mogelijke boete- en beloningsclausules  
 
Uiteraard is rapportage over de geleverde dienstverlening een belangrijke factor bij het evalueren 
van de dienstverlening. Een niet te onderschatten factor is echter ook de verwachting die de klant 
vooraf heeft over diezelfde dienstverlening. Tevredenheid is namelijk afhankelijk van het verschil 
tussen resultaat en verwachting: tevredenheid = resultaat – verwachting. 
 
Casus 5.1. Heeft Music2call in het voorbeeld “rapporteren over dienstverlening” op pagina 198 aan de 

gestelde voorwaarden voldaan? 

Casus 5.2. Geef aan de hand van het voorbeeld in de kaders op pagina 198 t/m 201 je mening over de 

tevredenheid van de opdrachtgever en beargumenteer je antwoord. 
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5.2 Uitgangspunten voor het rapporteren van ICT-dienstverlening 

Direct nadat klant en leverancier hun afspraken hebben vastgelegd en de dienstverlening begint, zal 
men aandacht moeten geven aan het opstellen van zogenaamde Service Level Reports (SLR). Deze 
rapportages moeten een objectief beeld verschaffen over daadwerkelijk gerealiseerde prestaties 
ten opzichte van de normen die in het SLA zijn vastgelegd. De basis voor de rapportage wordt dus 
gevormd door het SLA. Daarin zijn niet alleen normen vastgelegd voor de kwaliteit van de dienst-
verlening, maar ook afspraken met betrekking tot de doelgroep, frequentie en vorm van rapporta-
ge. Wanneer het SLA hierover niet voldoende duidelijk is moet dit alsnog goed met de ontvanger 
worden afgestemd. 
 
Het is belangrijk om vooraf duidelijkheid te verkrijgen over wie de rapportages gaat ontvangen en 
hoe deze persoon of personen de rapportages gaan gebruiken. Stel vooraf goed vast wie welke rap-
portages moet ontvangen. Pas inhoud en vorm aan op de functie en/of persoon van de ontvanger. 
Bedenk hierbij dat overvloed soms schaadt. 
 
De frequentie van rapportage zal sterk afhangen van de inhoud en de doelgroep. Als regel kan men 
aanhouden dat hoe operationeler er met de resultaten van de rapportage zal worden omgegaan, 
hoe hoger de frequentie van het rapporteren zal zijn. 
 
De vorm en inhoud zijn natuurlijk afhankelijk van de doelgroep en gemaakte afspraken. Deson-
danks is er wel een aantal rubrieken te benoemen dat in elke rapportage aan de orde kan komen:  
 algemene gegevens: de naam van de dienstverlener, datum en tijdstip van rapportage, periode 

waarover gerapporteerd wordt, opsteller van het rapport, distributielijst; 
 identificatie van de dienst: Op welke dienst heeft de rapportage betrekking; 
 omschrijving van de dienstverlening: Een korte beschrijving van de dienstverlening 
 samenvatting: Een korte samenvatting van de belangrijkste rapportagegegevens en voornaam-

ste vervolgacties; 
 prestatie ten opzichte van de norm: Voor iedere norm waarover in dit rapport gerapporteerd 

wordt, zal in deze paragraaf feitelijke informatie verstrekt worden omtrent status, aantallen, 
trends, et cetera.; 

 acties die ondernomen worden: Bij afwijkingen die op de afgesproken normen geconstateerd 
zijn, wordt hier beschreven welke maatregelen men treft om deze afwijkingen in de toekomst te 
voorkomen; 

 verwachtingen: mogelijke trends die men gemeten heeft of bijzondere situaties die in de ko-
mende periode zullen optreden;  

 contractuele of financiële rapportage: juridische en/of de financiële gevolgen van deze rappor-
tage. 

 
Voorbeelden van mogelijke rapportagevormen zijn:: 
 volledige en gedetailleerde rapportage: hierin wordt gedetailleerd ingegaan op alle rapportage-

items, zowel (sterk) afwijkende items als items die binnen de geaccepteerde grenzen liggen. 
Vaak worden deze rapportages verder onderbouwd met gedetailleerde overzichten; 

 exception-based rapportage: deze bevat alleen de afwijkingen op gemaakte afspraken. Alle af-
spraken die binnen gestelde grenzen liggen, worden niet genoemd; 

 dashboardrapportage: Een dashboardrapportage geeft in een enkel overzicht een beeld van de 
totale dienstverlening. Door gebruik te maken van kleuren, wordt voor iedere afspraak aange-
geven of binnen, rond of buiten de norm is gepresteerd. 

 
Rapporteren kost veel tijd en moeite. Als er echter geen rapportage over de gemaakte afspraken 
plaatsvindt, kan men vraagtekens zetten bij de noodzaak van het maken van afspraken. Ook de 
kwaliteit van de rapportages is belangrijk. Rapportages die niet de juiste informatie bevatten, lei-
den vaak tot frustratie bij de klant. Dit gebeurt vooral als zijn perceptie van de dienstverlening af-
wijkt van het gerapporteerde. Wanneer hier niet goed mee omgegaan wordt, kan dit grote gevolgen 
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hebben voor de relatie met de klant. Onderschat tot slot de waarde van het rapporteren over goede 
resultaten niet. 
 
Vraag 5.1. Geef drie voorbeelden van de wijze waarop een rapportage over de dienstverlening intern 

bij de dienstverleningsorganisatie gebruikt kan worden om medewerkers te motiveren. 

Vraag 5.2. Met welke frequentie moet een rapportage over openstaande verstoringen plaatsvinden? 

En welke frequentie geldt voor het aantal afgesloten wijzigingen? 

 

5.3 Uitgangspunten voor het evalueren van ICT-dienstverlening 

Het evalueren van de dienstverlening heeft tot doel na te gaan of de werkelijke dienstverlening 
overeenkomt met de afgesproken normen. Klant en leverancier evalueren beiden, mede op basis 
van rapportages, de dienstverlening en beslissen over mogelijke verbeteractiviteiten. Daarnaast 
biedt de evaluatie ook gelegenheid om bij de andere partij te informeren naar de ervaringen met en 
ideeën over de geleverde diensten. 
 
In eerste instantie zullen degenen die het contract als leverancier en klant getekend hebben, de be-
langrijkste partijen zijn bij een evaluatie. Zij zijn immers eindverantwoordelijk voor de overeen-
komst. In de praktijk wijzen beide partijen mensen aan die binnen de kaders van het contract de 
operationele uitvoering van het contract bewaken.  
 
De frequentie van evaluatie is afhankelijk van de situatie. Wat hierbij een rol speelt, is of het gaat 
om interne of externe diensten. Voor het evalueren van de SLA-afspraken kan een- of tweemaal per 
jaar volstaan. Als het gaat om regelmatig overleg met vertegenwoordigers van gebruikers waarin 
de dienstverlening over de afgelopen periode wordt besproken is een hogere frequentie beter: van 
een keer per kwartaal tot eens per maand. In geval van operationeel overleg kan een frequentie van 
een keer per week of zelfs dagelijks noodzakelijk zijn. 
 
Een evaluatie zal over het algemeen de vorm hebben van een vergadering waarbij iedereen fysiek 
aanwezig is. Alternatieven hiervoor zijn: telefonisch vergaderen of een netmeeting via internet. Een 
aantal algemene onderwerpen van de evaluatie kunnen zijn: 
 resultaten van de dienstverlening sinds de vorige evaluatie; 
 problemen gerelateerd aan diensten; 
 identificatie van trends in de dienstverlening; 
 aanpassingen aan diensten binnen afgesproken service levels; 
 afstemmen kleine afwijkingen t.o.v. afspraken; 
 gevolgen van het niet nakomen van de afgesproken service levels. 
 
Als de dienstverlening niet voldoet aan de afgesproken service levels, kunnen acties worden afge-
sproken geformuleerd, zoals:  
 het opstellen van een Service Improvement Plan; 
 het bijstellen van de service levels in het SLA;  
 of het in werking laten treden van een boeteclausule. 
 
Casus 5.3. Wie zullen deelnemen aan het evaluatieoverleg met betrekking tot het SLA ten behoeve 

van de applicatie BAR van Music2call uit hoofdstuk 2? 

Casus 5.4. Met welke frequentie zal dit overleg volgens jou moeten plaatsvinden? 

 

5.4 Continu verbeteren 

Het evalueren van dienstverlening is niet iets dat toevallig plaatsvindt omdat het weer het einde 
van de maand is of omdat we hierover afspraken met klanten hebben gemaakt. Evalueren van 
dienstverlening continu moeten plaatsvinden omdat we er zeker van willen zijn dat we doen wat 
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we beloofd hebben. Niet alleen reactief vertellen hoeveel verstoringen er zijn geweest, maar ook 
preventief voorkomen van verstoringen.  
 
Een vakgebied dat zich hiermee bezighoud is Kwaliteitszorg. De aandacht voor kwaliteit begint 
vaak bij het management, maar geldt voor iedereen die bij de dienstverlening betrokken is. Kwali-
teitszorg moet zich richten op het verminderen, het uitschakelen en vooral op het voorkomen van 
tekortkomingen in kwaliteit. Aspecten van kwaliteitszorg zijn: 
 het opstellen en bewaken van het kwaliteitsbeleid (hoe gaan we om met kwaliteit?);  
 het definiëren en introduceren van een kwaliteitssysteem (hoe bereiken we kwaliteit?);  
 de borging van de kwaliteit (het bestendigen van kwaliteit in de organisatie);  
 het continu verbeteren van het kwaliteitssysteem en het kwaliteitsbeleid. 
 
SH5.5.1. Op welke wijze zal de evaluatie van de dienstverlening plaatsvinden voor het SLA dat naar 

aanleiding van vraag 2 in hoofdstuk 2 van de studiehulp is opgesteld. Geef hierbij aan wie 

de betrokken partijen zijn, over welke aspecten gerapporteerd wordt, hoe deze rapportage 

plaatsvindt en hoe deze geëvalueerd wordt.  

SH5.5.2. Noem een aantal voorbeelden van rapportages die medewerkers in een organisatie kunnen 

gebruiken om hun bijdrage aan de dienstverlening te rapporteren. Beschrijf hierbij tevens 

aan wie gerapporteerd wordt en met wie evaluatie zal plaatsvinden.  
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6 Het implementeren van ICT-dienstverlening 

 
Nadat we in de vorige hoofdstukken kennis hebben gemaakt met de verschillende fasen van de Ser-
vice Management-lemniscaat en de activiteiten die hierin plaatsvinden, staat in dit hoofdstuk de 
implementatie van ICT-dienstverlening centraal. Welke aspecten spelen hierbij een rol en hoe kan 
men een implementatie op een gestructureerde manier laten plaatsvinden? 
 
Onderwerpen 
 het belang van implementeren en knelpunten die hierbij voorkomen; 
 uitgangspunten voor het implementeren van ICT-dienstverlening; 
 de PRINCE2 projectmanagementmethode. 
 

6.1 Implementeren: het belang en knelpunten 

Bedrijven hebben er baat bij dat veranderingen goed geïntroduceerd en begeleid worden. Ongeacht 
welk doel men nastreeft zal men er van alles aan doen om de implementatie succesvol te maken, 
zodat mensen de wet gaan naleven of medewerkers gaan doen wat ervan ze verwacht wordt. Het 
lijkt simpel, maar implementeren blijkt vaak erg lastig. Vaak heeft dit te maken met weerstand bij 
de ontvanger.  
 
Weerstand kan zich in allerlei vormen uiten, zowel zichtbaar als onzichtbaar. Wanneer er tegen een 
verandering weerstand optreedt, moet men deze zeker niet negeren. Dit zal in vrijwel alle gevallen 
leiden tot frustratie en demotivatie. Een betere manier van omgaan met eventuele weerstanden is 
deze te signaleren en te benoemen. Door interesse te tonen in de bezwaren en tegenargumenten 
kan een dialoog op gang komen. Vaak zal blijken dat initiële afwijzing toch geleidelijk over zal gaan 
in acceptatie. 
 
Veel implementaties mislukken door een gebrek aan een goede voorbereiding. Gevolg is dat de im-
plementatie langer duurt dan verwacht, meer geld kost en soms zelfs vroegtijdig wordt beëindigd. 
Het beheerst doorvoeren van veranderingen, ook wel verandermanagement genoemd, is een disci-
pline die zich onder andere bezig houdt met het inschatten van de gevolgen van een verandering en 
het zoeken naar een strategie om de verandering op een goede wijze tot stand te brengen. Veran-
dermanagement speelt hierdoor steeds vaker een belangrijke rol bij het doorvoeren van wijzigin-
gen in een organisatie. Hoewel er vaak goed over is nagedacht, wordt niet altijd enthousiast 
gereageerd op een aangekondigde verandering. Veel mensen hebben een hekel aan veranderen. 
Anderen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden.  
 
Casus 6.1. Met welke weerstanden moet men rekening houden bij het realiseren van dit beleid?  

Casus 6.2. Welke maatregelen zou men kunnen treffen om deze weerstanden te reduceren? 

 

6.2 Uitgangspunten voor het implementeren 

Een aantal technieken die veelvuldig werden – en nog steeds worden – toegepast bij het zorgvuldig 
doorvoeren van veranderingen zijn: uitoefenen van dwang, manipuleren van mensen, overeen-
stemming bereiken door onderhandelen, zorgen voor participatie en betrokkenheid, tijdige educa-
tie en communicatie of het beschikbaar stellen van aanvullende hulpmiddelen en ondersteuning. 
 
Hoewel deze maatregelen zijn gericht op het reduceren van weerstanden tegen verandering, is in 
de praktijk gebleken dat dit niet voldoende is om veranderingen succesvol door te voeren. Een 
groot aantal veranderprojecten loopt niet zoals deze gepland waren. Een van de mensen die onder-
zoek naar verandering heeft gedaan is W. Mastenbroek. Volgens hem richten veel veranderprojec-
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ten zich te veel op het veranderproces zelf en te weinig op het doel van de verandering. Hij stelt dat 
verandermanagement om twee aandachtsgebieden draait: sturing en zelforganisatie.  
 
Allereerst moet het management duidelijk voor ogen hebben wat men wil bereiken. Veranderpro-
jecten zullen snel verzanden wanneer niet duidelijk is wat het tastbare resultaat van de verande-
ring moet zijn. Ook is het belangrijk dat het gekozen doel centraal staat. Men moet de focus op deze 
verandering houden en niet geleidelijk afdwalen naar nevendoelen of bijgestelde doelen. Hierbij is 
van belang dat het management duidelijk de regie in handen houdt. Ondanks dat medewerkers ge-
vraagd – en gewaardeerd – worden om hun inbreng, is het management eindverantwoordelijk. 
 
Tot slot dient men zich te realiseren dat verandermanagement maatwerk is. Iedere organisatie is 
anders, ieder veranderproject ook. Wel zijn er enkele aspecten te benoemen waarmee rekening 
gehouden moet worden. Denk hierbij aan:  
 het maken van onderscheid tussen het doel dat gerealiseerd moet worden (het doorvoeren van 

een organisatiewijziging) en de weg waarlangs dit bereikt wordt (hoe gaan we deze wijziging 
faseren en wie betrekken we hierbij?); 

 het eenduidig en concreet definiëren van de veranderdoelen zodat voor iedereen duidelijk is 
wat het doel is dat bereikt moet worden; 

 het commitment van het management ten aanzien van de verandering (zij moeten laten zien dat 
zij in de verandering geloven en ook zelf bereid zijn om onderdeel van verandering te zijn); 

 het betrekken van medewerkers bij het vaststellen van het doel en de weg die men wil volgen 
(geef medewerkers hierbij eigen verantwoordelijkheid binnen gestelde grenzen, maar draag 
zelf de eindverantwoordelijkheid); 

 de veranderbereidheid van de organisatie (welke weerstanden zijn te verwachten en 
 zijn de mensen gemotiveerd om te willen veranderen?); 
 het verandervermogen van de organisatie (zijn de medewerkers in staat om te veranderen en 

kunnen zij de stap van oud naar nieuw maken?); 
 de verandercultuur in de organisatie (is men gewend om met wijzigingen om te gaan en wat 

zijn de ervaringen die in eerdere veranderprojecten zijn opgedaan?); 
 het meten van de resultaten van de veranderingen (meet vanaf het begin of de organisatie op de 

juiste weg zit en maak de resultaten voor iedereen zichtbaar). 
 
Om implementaties succesvol te laten plaatsvinden moet men deze zorgvuldig voorbereiden en 
uitvoeren. Een goede manier om dit te realiseren is door gebruik te maken van een van de vele me-
thodieken voor projectmanagement. Projectmanagement zorgt ervoor dat een project via beheers-
te, goed georganiseerde en zichtbare activiteiten tot de gewenste resultaten komt. Uitgangspunt 
hierbij is dat voor een goede betrokkenheid met het project alle partijen weten waarom het project 
noodzakelijk is, wat het doel is van het project, hoe het resultaat wordt verwezenlijkt en wat hun 
verantwoordelijkheden daarbij zijn. Om de hierboven genoemde problemen te vermijden, wordt in 
iedere projectmanagementmethode gebruik gemaakt van twee basisprincipes:  
 Een project is een eindig proces met een duidelijk begin en eind. 
 Projecten moeten altijd worden beheerst om succesvol te zijn. 
 
Casus 6.3. Welke veranderstrategie zou men binnen Music2call moeten toepassen om de gewenste 

verandering te realiseren? Onderbouw je mening aan de hand van aannames.  

 
De PRINCE2-projectmanagementmethode 

PRINCE – de afkorting van PRojects IN Controlled Environments – is een gestructureerde methode 
voor projectmanagement die, net als ITIL, haar oorsprong vindt bij de Engelse overheid. Mede hier-
door is PRINCE2 licentievrij voor iedereen beschikbaar, en wordt de methode internationaal toege-
past en erkend binnen zowel de private als de overheidssector. Ze is hiermee uitgegroeid tot een 
internationale standaard op het gebied van projectmanagement. Hoewel de methode oorspronke-
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lijk ontworpen is voor het sturen van projecten in het ICT-werkveld, wordt ze ook veelvuldig ge-
bruik bij andersoortige projecten. Rond 1997 is de methode ook in Nederland geïntroduceerd. 
 
PRINCE2 levert een managementomgeving en structuur met richtlijnen en hulpmiddelen voor het 
opstarten, initiëren, uitvoeren, beheersen en afsluiten van projecten. De aandacht richt zicht hierbij 
vooral op de managementaspecten (organisatie, planning en controle) van een project. Deze aspec-
ten worden gescheiden van de specialistische taken voor het opleveren van de producten voor de 
organisatie (waaronder producten geleverd door derden). PRINCE2 is een procesgerichte project-
managementmethode. Hierbij wordt gebruikgemaakt van componenten die als bouwstenen voor de 
processen beschouwd kunnen worden. Zo besteedt PRINCE2 gedurende de gehele looptijd van het 
project veel aandacht aan de zakelijke rechtvaardiging van een project (de businesscase), risicobe-
heersing en de veranderende factoren uit de projectomgeving die van invloed kunnen zijn op het 
succes van het project. 
 
PRINCE2 stimuleert en ondersteunt gedurende het gehele project de betrokkenheid van de gebrui-
ker bij het eindproduct. 
 
Projectfasering is binnen PRINCE2 niet primair gebaseerd op mijlpalen in de tijd. Centraal staan de 
op te leveren producten. Pas nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de kwaliteit van het 
opgeleverde product, kan men een volgende stap in het project zetten. Deze aanpak speelt een sleu-
telrol in de PRINCE2-filosofie van management by exception. Het einde van iedere fase kenmerkt 
zich door een te nemen beslissing en een punt van goedkeuring. 
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Vraag 6.1. Geef aan op welke wijze de bouw van een kantoorgebouw voldoet aan de definitie van een 

project. 

Vraag 6.2. Geef aan op welke wijze de bouw van een kantoorgebouw verschilt van de bouw van een 

informatiesysteem. 

Vraag 6.3. Kan PRINCE 2 gebruikt worden voor de bouw van een kantoorgebouw of het ontwikkelen 

van een product? 

Vraag 6.4. Beschrijf de PRINCE 2-(tussen)producten die voor de situatie(s) van vraag 6.3 als mijlpaal 

gedefinieerd zouden kunnen worden.  

Vraag 6.5. Welke PRINCE 2-component(en) draagt(en) bij aan het voorkomen van uitloop van een pro-

ject? Beargumenteer je antwoord. 

 
In de aanpak van PRINCE2 wordt het projectmanagementproces onderverdeeld in hoofdprocessen. 
Deze hoofdprocessen zijn gebaseerd op de verschillende fasen van het project en op de verschillen-
de invalshoeken bij de benadering van context en verantwoordelijkheden.  
 Opstarten van een project (OP) 
 Initiëren van een project (IP) 
 Sturen van een project (SP) 
 Beheersen van een fase (BF) 
 Managen van faseovergangen (MF) 
 Managen van productoplevering (MP) 
 Afsluiten van een project (AP) 
 
Rond deze processen bevinden zich basismechanismen (componenten) die een centrale rol spelen 
in de processen: businesscase, organisatie, plannen, voortgang, risico’s, kwaliteit, wijzigingen. Een 
uitgebreide beschrijving van Prince2 wordt gegeven in paragraaf 6.2.2; in paragraaf 6.3 wordt dit 
toegepast op een aanpak voor de implementatie van de inrichting van een ICT organisatie.  
 
Casus 6.4. Stel op basis van de informatie die in paragrafen 6.3.1 en 6.3.2 is gegeven een Project Initia-

tie Document op voor het project ‘Klantgerichte ICT-dienstverlening’. 

Casus 6.5. Welke PRINCE 2-processen dragen bij aan het voorkomen van uitloop van een project? Be-

argumenteer je antwoord. 

 
SH6.3.1. Ook de implementatie van service management processen kan tot weerstand bij medewer-

kers leiden. Beschrijf drie verschillende situaties waarbij dit kan optreden en hoe men in 

deze situaties de weerstand kan verminderen. 

SH6.3.2. Welke Prince2 activiteiten dragen bij aan het voorkomen van de uitloop van een project 

voor de implementatie van ICT-dienstverlening. Onderbouw het antwoord 
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7 Overzicht van beheermodellen 

 
In het boek ‘ICT-dienstverlening’ is een samenvatting opgenomen van de belangrijkste modellen die 
een bijdrage kunnen leveren bij het vormgeven van ICT dienstverlening. In figuur 7.1 zijn deze mo-
dellen ten opzichte van elkaar en het drievoudig model van Looijen (FB, AB, TB) gepositioneerd. 
Het doel van dit overzicht is om aan te geven dat er geen eenduidige wijze van vormgeven bestaat: 
geen organisatie is gelijk en iedereen kiest zijn manier om de inrichting vorm te geven. De genoem-
de modellen bieden een handvat: de een wat algemener dan de ander. In de praktijk zal men vaak 
een combinatie van modellen hanteren. Het service management lemniscaat biedt hierbij een gene-
rieke kapstok: om dienstverlening vorm te geven zal men deze altijd moeten specificeren, inrichten, 
meten en evalueren. Onderstaand volgt een korte samenvatting van deze modellen; in de laatste 
paragrafen van hoofdstuk 2, 3, 4 en 5 is beschreven hoe de verschillende modellen omgaan met de 
vier fasen van het service management lemniscaat. 
 
ISO9000 

Een algemene internationale norm en richtlijn voor het kwaliteitmanagementsysteem van een or-
ganisatie. Belangrijke aspecten van ISO9000 zijn de aandacht voor de eisen en wensen van klanten, 
het meten van klanttevredenheid en aandacht voor continue verbetering. De meest recente versie 
van deze norm is in 2008 verschenen en biedt acht universele principes voor succes: klantgericht-
heid, leiderschap, betrokkenheid van medewerkers, procesbenadering, systeembenadering, conti-
nue verbetering, besluitvorming op basis van feiten en win-win relaties met leveranciers. 
 
Vraag 7.1. Beschrijf drie overeenkomsten en drie verschillen tussen het Service Management Lemnis-

caat en ISO 9000:2000. 

Vraag 7.2. Op welke wijze kunnen de principes van ISO 9000:2000 toegepast worden in het Service 

Management Lemniscaat? 

 
IT governance 

Als onderdeel van het overkoepelende Corporate governance richt IT governance zich op het toe-
zicht houden op juist gebruik van faciliteiten: doet de (ICT-)organisatie wat we van ze mogen ver-
wachten? Een heldere visie op de inzet van informatietechnologie binnen een organisatie, een 
goede aansturing en beheersing van de IT-inspanningen, het afleggen van verantwoording hierover 
en het uitoefenen van toezicht hierop vormen de basis van IT Governance. IT Governance zorgt er-
voor dat doelen worden bewaakt en dat ze indien nodig worden bijgestuurd.  
 
Vraag 7.3. Op welke wijze komen figuur 7.3 en 7.4 overeen met het Service Management Lemniscaat? 

 
Cobit 

“Control Objectives for Information and related Technology” is een raamwerk en instrumentarium 
voor het gestructureerd inrichten en beoordelen van een IT-beheeromgeving. In de meeste recente 
versie worden handvatten geboden voor alle besturingsniveaus: Corporate Governance-niveau, 
managementniveau en operationeel niveau. Hiermee is de scope van het model verder verschoven 
van een IT-procesmodel naar een uitgebreid model voor IT Governance met aandacht voor zowel 
de besturing, continue verbetering en een praktisch procesmodel. Figuur 7.8 toont de vijf basis-
principes en zeven enablers die het fundament vormen voor het COBIT 5 raamwerk. 
 
BiSL 

De Business Information Service Library (BiSL) is een public domain model dat zich richt op het 
functioneel beheer en informatiemanagement binnen een organisatie. BiSL biedt een aantal hand-
vatten waarmee men vanuit de ‘gebruikersorganisatie’ ervoor kan zorgen dat de informatievoor-
ziening goed functioneert. Hoe vertaal je bedrijfsprocessen naar ICT-oplossingen en hoe bestuur je 
deze informatievoorziening, rekening houdend met lange termijn ontwikkelingen? In het model 
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worden zeven procesgebieden onderkend: opstellen IV-organisatiestrategie, opstellen informatie-
strategie, verbindende processen op strategisch niveau, sturende processen op tactisch niveau, ge-
bruiksbeheer, functionaliteitenbeheer en verbindende processen op operationeel niveau. 
 
ASL 

De Application Service Library is een raamwerk van processen die gericht zijn op de activiteiten 
binnen het gebied van applicatiebeheer. Binnen deze bibliotheek zijn activiteiten beschreven die 
gericht zijn op het bepalen van de strategie van de applicatiebeheerafdeling, de langetermijnstrate-
gie met betrekking tot de wijze waarop applicaties de business ondersteunen, het in stand houden 
en onderhouden van gerealiseerde applicaties en een aantal processen die zorgen voor de beheer-
sing van alle activiteiten. Deze activiteiten zijn verdeeld in zes clusters: organization cycle manage-
ment, application cycle management, sturende processen, processen voor onderhoud en 
vernieuwing, processen voor het beheer van applicaties en een aantal verbindende processen.  
 

ITIL 

De IT Infrastructure Library is binnen de Engelse overheid ontwikkeld als een verzameling van 
best-practices voor de inrichting van een IT-beheerorganisatie. Hoewel de set ondersteuning op 
een groot aantal gebieden bood, gaat de aandacht vooral uit naar twee hoofdgroepen van proces-
sen: Service Support met onder andere processen voor incidentafhandeling en het zorgvuldig door-
voeren van wijzigingen, en de Service Delivery set gericht op tactische activiteiten rond het maken 
van afspraken en borgen van beschikbaarheid en capaciteit. Bij de meest recente versie van ITIL is 
de aandacht verschoven naar de gehele levenscyclus van diensten. Hierbij worden vijf fasen onder-
kend: Service Strategie, Servicve Ontwerp, Service Transitie, Service Productie en Continual Service 
Improvement. Voor ieder van deze vijf fasen zijn een aantal principes, processen, methoden en 
technieken beschreven.  
 
Vraag 7.4. Geef aan hoe de ITIL-processen aansluiten bij BiSL. 

Vraag 7.5. Geef aan hoe de ITIL-processen aansluiten bij ASL. 

Vraag 7.6. Geef aan hoe BiSL zich verhoudt ten opzichte van Looijen, ITIL en ASL. 

 
MOF 

Het Microsoft Operations Framework bestaat uit een set van samenhangende best practices, prin-
cipes en activiteiten die een handvat bieden voor het leveren van betrouwbare IT-oplossingen en 
diensten. In deze eveneens levenscyclusgeoriënteerde benadering worden vier fasen onderkend: 
een Plan-,Deliver-, Operate- en Manage-fase. Iedere fase van de lifecycle bevat een aantal Service 
Management Functions (SMF) die de processen, mensen en activiteiten beschrijven die nodig zijn 
om de dienstverlening succesvol af te stemmen op klantwensen. Daarnaast zijn voor Iedere fase 
van de levenscyclus zogenaamde Management Reviews beschreven: beoordelingsmomenten die 
het management interne beheersingsmaatregelen bieden en ervoor zorgen dat gestelde doelen op 
de juiste wijze worden bereikt. 
 
ISO20000 

Deze internationale ISO-standaard biedt concrete normen voor de wijze waarop implementatie en 
uitvoering van ICT dienstverlening plaatsvinden. Voordeel van deze normen is onafhankelijk kan 
worden vastgesteld of organisaties aan deze normen voldoen. Dit biedt een zekerheid dat organisa-
ties een bepaald niveau van dienstverlening kunnen waarborgen. In de meest recente versie van 
ISO2000 zijn 37 definities- en zijn 257 normen beschreven. Hierbij wordt uitgegaan van vijf proces-
gebieden: Service delivery-, relation-ship-, resolution-, release- en control processen. 
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Begripsvragen 

 
SH - Begripsvraag 1. 

 Beschrijf de ontwikkeling van het vakgebied IT servicemanagement en geef hierbij een toe-

lichting op de verschillende modellen die tijdens deze ontwikkeling zijn ontstaan.  

SH - Begripsvraag 2. 

 Richt met behulp van de principes van het service management lemniscaat de dienstverle-

ning van een willekeurige leverancier in. Ga hierbij uit van twee verschillende diensten, stel 

een klantprofiel, servicematrix en SLA’s op, benoem de activiteiten die ingericht moeten 

worden om deze diensten volgens gemaakte afspraken te realiseren, beschrijf de metingen 

die moeten plaatsvinden om aan te tonen dat de dienstverlening volgens afspraak geleverd 

wordt en geef aan hoe rapportage en evaluatie plaatsvindt. 
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Begrippenlijst 

 

Begrip Hfdstk Omschrijving 

Informatie-voorziening  1 Het voorzien in de juiste informatie over de bedrijfspro-
cessen van een organisatie. Bijvoorbeeld informatie over 
de financiën, verkoopcijfers, etc. 

Informatieverzorging (be-
drijfsvoering vd. informa-
tievoorziening) 

1 Het geheel van activiteiten dat nodig is om de informatie-
voorziening binnen een organisatie goed te laten functio-
neren.  

Beheer 1 Alle activiteiten die gericht zijn op het in stand houden / 
toezicht houden op een gerealiseerde infrastuctuur of in-
formatiesysteem.  

ICT dienstverlening 1 Alle activiteiten die gericht zijn op de totale beheersing 
van dienstverlening.  

Taak- en functiegerichte 
aanpak 

1 Een aanpak waarbij individuele taken van een persoon of 
groep van personen centraal staan. Deze aanpak vormt de 
basis voor de benaderingen van prof. Looijen en het Ne-
derlands Genootschap van Informatici. 

Taakgebieden en taakvel-
den 

1 Een bepaalde wijze van groepering van taken die door 
prof. Looijen is geïntroduceerd.  

Beheervormen 1 Verwijzing naar de drie vormen van beheer die door prof. 
Looijen zijn geïntroduceerd: functioneel beheer, applica-
tiebeheer en technisch beheer. 

Procesgerichte benadering 1 Een benadering waarbij een reeks van elkaar logisch op-
volgende activiteiten centraal staat. Deze benadering vindt 
men terug in de principes van ITIL, ASL, BISL, MOF, CMM, 
ISO/IEC20000 en COBIT.  

GAP model 1 Een door Parasuraman, Zeithaml en Berry ontwikkeld 
model dat op eenvoudige wijze oorzaken beschrijft waar-
door de dienstverlening aan klanten of gebruikers bij de 
verwachtingen kan achterblijven. 

Service management 
lemniscaat 

1 Een eenvoudig model dat op eenvoudige wijze de activitei-
ten visualiseert die moeten plaatsvinden om dienstverle-
ning beheersbaar te maken.  

Opdrachtgever 2 Degene die namens een partij het mandaat en verant-
woordelijkheid heeft om afspraken te maken. 

Eigenaar 2 Degenen die namens een groep gebruikers verantwoorde-
lijk zijn voor informatiesystemen. 

Eindgebruiker 2 De medewerkers die uiteindelijk gebruikmaken van de 
dienstverlening. 

SMART 2 Een acroniem voor belangrijkste aspecten waarmee iets 
concreet kan worden gemaakt: Specifiek, Meetbaar, Accep-
tabel, Resultaatgericht en Tijdgebonden. 

Service Pit 2 Het onderwerp of object dat centraal staat in de gewenste 
dienstverlening en voorziet in de eisen en wensen van de 
opdrachtgever mbt. functionaliteit, beschikbaarheid, capa-
citeit en prestatie. 

Service schil 2 De serviceschil omringt het de service pit en bestaat uit 
een verzameling omgevingsfactoren waarover afspraken 
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gemaakt moeten worden: ondersteuning, wijzigingen, ca-
lamiteiten en beveiliging. 

Service matrix 2 Een matrix die gebruikt kan worden om de service pit en 
service schil nader te concretiseren. 

Service componenten 2 Een verwijzing naar de snijvlakken in de servicematrix 
waarover afspraken gemaakt moeten worden (vb. capaci-
teit van gebruikersondersteuning). 

Service attributen 2 Veelvoorkomende items waarmee de verschillende servi-
cecomponenten geconcretiseerd kunnen worden. 

Service Level Agreement 2 Een document waarin de afspraken tussen opdrachtgever 
en opdrachtnemer worden vastgelegd. 

Operational Level 
Agreement 

2 Een document waarmee de opdrachtnemer afspraken met 
interne leveranciers kan formaliseren (bijvoorbeeld met 
het facilitair bedrijf). 

Underpinning contract 2 Een document waarmee de opdrachtnemer afspraken met 
externe leveranciers kan formaliseren (bijvoorbeeld met 
een outsourcingspartij). 

Klantprofiel 2 Een beschrijving van specifieke aspecten uit de bedrijfssi-
tuatie bij een klant (vb. bedrijfsomvang). 

Omgevingsprofiel  2 Een beschrijving van specifieke aspecten uit de omgeving 
van een klant (vb. marktanalyse van de klant).  

Dienstencatalogus 2 Een overzicht van de (standaard) diensten die een leve-
rancier kan bieden. 

Taken 3 De kleinste (organisatorische) bouwstenen van een orga-
nisatie 

Taaktypen 3 Het onderscheid dat in verschillende soorten taken kan 
worden gemaakt. Hierbij worden directe (bewerkende, 
beslissende), indirecte (lerende en faciliterende) en sa-
mengestelde taken onderscheiden. 

Integratiemodel 3 Een model waarmee kan worden gevisualiseerd hoe taken, 
functies en processen samenwerken. 

RACI matrix 3 Een matrix waarin de verantwoordelijkheden van perso-
nen ten aanzien van bepaalde taken worden vastgelegd 
(RACI = Responsible, Accountable, Consulted en Informed) 

Allocatiemodel 3 Een model waarmee taken kunnen worden verdeeld over 
verschillende partijen (mensen en processen). 

Simulatie  3 Een methode waarmee kan inzicht worden verkregen in 
het toekomstig functioneren van de organisatie. 

Tools 3 Hulpmiddelen waarmee taken geautomatiseerd kunnen 
worden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in platform 
specifieke-, system management-, service management- en 
system management tools. 

Continue service verbete-
ring 

3 De permanente aandacht die moet bestaan voor het verbe-
teren van de dienstverlening. 

Sourcing  
(Uitbesteding) 

3 Een vorm van inrichting van de dienstverlening waarbij 
bepaalde activiteiten worden uitbesteed aan een andere 
partij. Hierbij onderscheid men onder andere outsourcing, 
co-sourcing en insourcing. 

ISPL 3 Information Services Procurement Library: een gestructu-
reerde aanpak om te komen tot uitbestedings- of inkoop-
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contracten. 

Kostenveroorzakers 3 De componenten die bepalend zijn voor de kosten van een 
dienst (vb. personeelskosten, kosten van middelen zoals 
hard- en software) en ondersteunende diensten. 

ICT- jaar rekening 3 Een hulpmiddel om de kosten inzichtelijk te maken en aan 
specifieke diensten te kunnen toewijzen.  

Doorbelasting 3 Een manier om gemaakte kosten terug te verdienen. 

Normen  4 Een waarde die centraal staat bij het vormgeven en uit-
voeren van metingen. 

Meetinfrastructuur 4 Het totaal aan middelen dat nodig is om metingen te kun-
nen verrichten. 

Meet- en regelkring 4 De wijze waarop met behulp van een meetplan, metingen 
worden uitgevoerd aan een bepaald systeem. 

Entiteit 4 Objecten in de ‘echte’ wereld waarvan we de eigenschap-
pen willen weten of willen voorspellen. 

Attributen 4 Bepaalde eigenschappen en kenmerken van entiteiten. 

Waarde 4 De hoeveelheid eenheden die voor een bepaald attribuut 
wordt gemeten.  

Eenheid 4 Een maat waarin een bepaald attribuut wordt gemeten. 

Metriek 4 De wijze waarop een meting wordt uitgevoerd. Hierbij 
worden directe en indirecte metrieken onderscheiden. 

Schaal typen 4 De verschillende soorten ‘schalen’ die bij meten kunnen 
worden toegepast: nominaal, ordinaal, interval, ratio en 
absoluut.  

Meetprotocol 4 Een document waarin de specificaties van een bepaalde 
meting worden vastgelegd: naam, schaal, vastlegging, wie, 
wanneer, wat, etc.  

Manager – agent principe 4 Een veelvuldig toegepast concept dat gebruikt wordt bij 
het uitvoeren van automatische metingen. 

Rapporteren 5 Het leveren van een rapportage over de geleverde dienst-
verlening. 

Service Level rapportage 5 De rapportage die een leverancier over de geleverde 
dienstverlening aan de klant beschikbaar stelt.  

Evalueren 5 Het samen beoordelen en bespreken van de geleverde 
dienstverlening door een klant en een leverancier.  

Kwaliteitszorg 5 Een management verantwoordelijkheid die zich richt op 
het verminderen, het uitschakelen en vooral op het voor-
komen van tekortkomingen in kwaliteit.  

Kwaliteitsbeleid 5 Vastlegging van de doelstellingen van een organisatie 
m.b.t. kwaliteit, inclusief de wegen en de middelen die lei-
den tot de realisatie van deze doelstellingen. 

Kwaliteitsborging 5 Alle geplande en systematische acties die nodig zijn om in 
voldoende mate te kunnen garanderen dat een product of 
dienst aan gestelde kwaliteitseisen voldoet. 

Kwaliteitsbeheersing 5 Alle operationele technieken en activiteiten die worden 
toegepast aan kwaliteitseisen te voldoen. 

Prince2 6 Een gestructureerde methode voor projectmanagement 
met richtlijnen voor het opstarten, initiëren, uitvoeren, 
beheersen en afsluiten van projecten. 

ISO9000 7 Een internationale standaard met normen voor implemen-
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tatie en uitvoering van IT-beheer.  

Corporate governance 7 Het toezicht op de activiteiten van een organisatie. 

IT Governance 7 Onderdeel van Corperate governance, specifiek gericht op 
IT activiteiten.  

COBIT 7 Control Objectives for Information and related Technolo-
gy, een raamwerk voor het vormgeven van IT-beheer. 

BiSL 7 Business information Service Library, een best-practice 
voor functioneel beheer. 

ASL 7 Application Services Library, een best-practice voor 
applicatiebeheer. 

ITIL 7 IT Infrastructure Library, een best-practice aanpak voor 
het beheer van een IT infrastructuur.  

MOF 7 Microsoft Operations Framework, een leverancier-
specifiek model voor IT-beheer. 

ISO20000 7 Een internationale standaard met normen voor implemen-
tatie en uitvoering van IT-beheer. 

CMM 1 Capability maturity model, een groeimodel voor IT-beheer 

 


