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Voorwoord
Als manager wil je dat de ict jouw organisatie effectief en efficiënt ondersteunt. Hoe
kun je dat bereiken? Zijn de ictservices bepalend voor de bedrijfsgang, of stuurt de
manager de ictdienstverlening zelf adequaat aan?

Dit boek wil laten zien hoe de manager hier zelf de baas blijft. Het wil een praktische
gids zijn voor ictbeheer met standaard aanpakken voor technisch beheer, applicatie
beheer en functioneel beheer. Dus voor ITIL, ASL en BiSL.

In de praktijk is er een roep om één ictbeheer loket. Daarom bespreken wij de drie
genoemde beheerstandaarden aangevuld met de ISOstandaard voor ictgovernance
samen in dit boek. Zo bieden wij openingen voor een geïntegreerde aanpak. Ict de baas
biedt de student samen met het electronische materiaal een praktische inleiding.
Daarnaast is het boek een prettig naslagwerk dat de drie standaarden in hun samen
hang en context toont.

Een interactieve, dynamische, geïntegreerde mindmap wordt naast het boek digitaal ter
beschikking gesteld via www.ictdebaas.nl. Dit geeft ICT de baas?! een uiterst prak
tisch karakter. Alleen door zelf te stoeien met de geïntegreerde mindmap zul je het
praktische karakter ervan ervaren. Aan individuele mindmaps zijn vaak een of meer
dere oproepbare figuren en/of pdffiles gekoppeld. Zo zijn aan de mindmaps voor de
ITILprocessen incident management, problem management en change nanagement
workflow’s, inclusief bijbehorende printscreens, gekoppeld. Ook kan men via individu
ele mindmaps inzoomen op diverse procesflows. Links in mindmaps worden als volgt
aangegeven:

attachments jpgfile pdffile

In de websiteversie kunnen enige verschillen qua icoongebruik optreden t.o.v. het
boek.

De geïntegreerde mindmap heeft een dynamisch karakter. Dit maakt het mogelijk
dat voorstellen van lezers/ gebruikers direct zullen/kunnen worden verwerkt en
beschikbaar kunnen worden gesteld. Voorstellen kunnen worden kenbaar gemaakt bij
cuppenbkh@hetnet.nl.

Ook kunnen wijzigingen in ITIL, ASL, BiSL en ictgovernance in de geïntegreerde
mindmap worden doorgevoerd, waardoor het aangeboden materiaal niets/vrijwel niets
aan waarde hoeft in te boeten. Naast de mindmap bieden we ook een digitale know
ledgebase aan die zelf aan de basis staat van die mindmap. Zo kiest deze dynamische
insteek voor diepgang en is het boek niet alleen een gedegen naslagwerk, maar ook een
wegwijzer naar verdere beheershorizonten.
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Begrippenkader
Omdat ITIL, ASL en BiSL tezamen in één boek worden behandeld kan worden volstaan
met één begrippenlijst. Begrippen worden slechts op één plaats gedefinieerd. Waar
nodig worden op die ene plaats meerdere, modelafhankelijke definities gegeven. Achter
in het boek ontbreekt een begrippenlijst, waarmee het belang van de index nog eens
extra wordt onderstreept.

Doelgroep
V Dit boek is bestemd voor studenten in het reguliere onderwijs (met name Ioplei

dingen) en voor mensen die een particuliere opleiding op het gebied van itservice
management (en functioneel beheer) volgen biedt het het nodige houvast.

V Daarnaast is het boek een gedegen naslagwerk voor mensen die in de praktijk van
itservicemanagement werkzaam zijn.

V De geïntegreerde mindmap maakt praktisch gebruik van ict de baas mogelijk en
maakt het boek tevens geschikt als management guide.

Soorten hoofdstukken en hun indeling
Het inleidend hoofdstuk beantwoordt o.a. de vraag ‘Waarom itbeheer?’ en vervolgens
komen in drie hoofdstukken achtereenvolgens ITIL V�, ASL � en BiSL aan de orde. We
sluiten af met de bespreking van ICTGovernance. De methodieken worden ingeleid
met een casus, vervolgens komen hun structuur aan de orde en een implementatie
aanpak voor die methode, waarna tot slot de levenscyclusfasen dan wel procesclusters
uitgebreid worden besproken. Binnen elk hoofdstuk komen veel begrippen aan de orde.
Voor de overzichtelijkheid zijn ze zoveel mogelijk alfabetisch gerangschikt. Dat is ook
gebeurd bij vertakkingen in mindmaps.

Hoofdlettergebruik
Ten behoeve van goede leesbaarheid van de tekst hebben we waar mogelijk bezuinigd op
hoofdletters. De Engelse gewoonte om elk hoofdwoord met hoofdletters weer te geven,
volgen we niet: aldus vermijden we een oerwoud aan hoofdletters in de gewone tekst.
We schrijven dus bv. in een zin information security management en niet Information
Security Management. Voor verkortingen van Engelse termen hanteren we naar vast
gebruik wel hoofdletters. Aldus geven we bv. information security management verkort
weer als ISM. Maar (zonder uitzonderingen geen regel) we spreken van het Saasconcept
en van de pdcacyclus. Voor de frequente hoofdbegrippen informatie en communicatie
technologie en informatietechnologie hanteren we als vaste verkorting ict en it. Zo ook
is het jpg en pdf.

Woord van dank
Op deze plaats willen wij woorden van dank richten tot
V Paul Post van Academic Service/Sdu. Vanaf het eerste moment heeft zijn enthousi

asme ons bij de realisatie gestimuleerd.
V Peter Wels, onze eindredacteur. Met zijn ‘ganzeveer’ en zijn inlevingsvermogen in

deze specialistische tekst heeft hij door zijn finishing touch het eindresultaat veel
toegankelijker gemaakt.
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V Evert Cuppen. Dat ict de baas vergezeld wordt van een webbased database en mind
map is te danken aan zijn structurering, ontwikkeling en implementatie van die
producten. Hij heeft ook nooit verzaakt bij het verrichten van andere ondersteunen
de werkzaamheden vanuit zijn eigen vakgebied naar het uitgebreide vakgebied van
itbeheer/ictservicemanagement.

Voorwoord
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1 Inleiding

1.1 Waarom ict-beheer?

Vragen
Herkent u deze problemen in een grote organisatie?
1. Het niet op één lijn kunnen brengen van de ictagenda en de strategie van de

businessorganisatie.
�. Weinig vertrouwen bij de businessorganisatie dat ict kan voldoen aan de verwach

tingen.
�. Weinig vertrouwen bij de ictorganisatie dat de business de complexiteit van ict

begrijpt.
4. Gebrek in aansluiting tussen verwachtingen vanuit de business en de ictroadmap.
5. Onbalans in de ictorganisatiestructuur ten opzichte van de businessorganisatie.
6. Onvoldoende inspelen op wijzigingen in ict en sturing van ict om de businessorga

nisatie optimaal te ondersteunen.
7. Onvolledige en onjuiste aansluiting tussen beheerprocessen en de ictomgevingen.
8. Waardebijdrage (inclusief kosten) van ict niet meetbaar bij gebrek aan definities van

business case en criteria.

En in een kleine organisatie?
1. Onvoldoende betrokkenheid van belanghebbenden bij ictservices.
�. Gebrek in aansluiting tussen verwachtingen vanuit de ondernemer en de ict leve

rancier.
�. Onvoldoende inspelen op wijzigingen in ict en beheer van ict om de ondernemer

optimaal te ondersteunen.
4. Complexiteit van de taak de infrastructuur draaiende te houden en te onderhouden.
5. Waardebijdrage (inclusief kosten) van ict aan het ondernemingsresultaat niet meet

baar bij gebrek aan expliciete criteria.

Ontwikkelingen
De omgang met informatiesystemen loopt parallel aan allerlei ontwikkelingen en
trends die we om ons heen kunnen zien. Om er maar eens een paar te noemen (in
willekeurige volgorde):
1. Explosief toenemende datacommunicatie tussen personen en tussen bedrijven.

Denk eens aan email, ecommerce, netwerken op het web, koppelingen van grote
bestanden in en tussen organisaties en dus ook elektronische gegevensuitwisseling
(EDI). Voorbeelden uit het publiek domein: elektronisch patiëntendossier, DigID, ov
chipkaart.

�. Koppeling van ict in locale (LAN’s) en wereldwijde netwerken (WAN’s).
�. Toenemende koppeling tussen informatiesystemen door het gemeenschappelijk

gebruik van gegevensverzamelingen (databases).
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4. Groeiende complexiteit van en verscheidenheid aan informatiesystemen. ERPsyste
men zijn niet meer weg te denken; de sterke opkomst van business intelligence/EIS
dringt door in ERPsystemen; zij worden net als multimediale toepassingen op
grote schaal gebruikt. Bij ERPsystemen (enterprise resource planning) dringt ict
beheer ook door tot de primaire bedrijfsprocessen. Ictbeheer loopt daarbij dwars
door organisaties en laat zich niet door afdelingsgrenzen bedwingen.Wie durft er
met de huidige complexiteit van de software nog te praten over ` foutloze software’?
Multimediale toepassingen vereisen een geheugen en opslagcapaciteit waar men
enkele jaren geleden niet eens van durfde te dromen.

5. Fusies tussen bedrijven uit verschillende landen of zelfs verschillende continenten.
Welke gevolgen heeft dit voor de informatievoorziening?

6. De bedrijfsvoering wordt nog meer afhankelijk van informatietechnologie.
7. Het is vaak onduidelijk of de beslissingen bij wijzigingen nu genomen worden door

de gebruikersorganisatie (klant) of door de ictorganisatie (bijvoorbeeld een tech
nisch beheerder).

8. Het overgrote deel van de kosten van informatiesystemen zit nu in beheer en dus is
het zinvol om het beheer van informatiesystemen efficiënt uit te voeren.

9. Bij de ontwikkeling van informatiesystemen geldt dat planningen zelden of nooit
worden gehaald en dat tijdens de realisatie de specificaties vaak nog veranderen.
Bovendien wordt systeemdocumentatie zelden aangepast bij wijzigingen. Dit bete
kent dat juist het beheerproces in een organisatie de aandacht verdient.

10. Producten worden steeds sneller op de markt gebracht door onder andere het toe
nemende gebruik van de digitale snelweg. Voordat een gebruiker een actuele versie
van software beheerst, verschijnt er al weer een nieuwe versie. Hardware die enkele
jaren geleden het neusje van de zalm was, wordt nu gedumpt voor bodemprijzen.
Elkaar snel opvolgende veranderingen maken een goed functioneel beheer nood
zakelijk.

11. Gebruikers weten steeds meer over ict en vragen daar ook over.
1�. Software as a service (Saas), waarover hierna meer.

Software as a service, het Saas-concept
Niet kopen, maar huren, geen onderhoud, geen gezeur – dat is in het kort de belofte
van application service provision. Volgens dit concept, dat begin deze eeuw opkwam,
schaffen organisaties geen applicaties meer aan, maar huren ze de benodigde program
matuur bij softwareproducent, distributeur of internetaanbieder. Professionele
gebruikers downloaden alleen de software die voor hun werk nodig is, en betalen de
application service provider (ASP) voor de geleverde dienst (eservice).

De betaal en afrekenmodellen voor internet kristalleren zich nu uit. Momenteel lijkt
ASP interessant voor organisaties met vijf tot vijftig medewerkers die dure pakket
ten als MySAP slechts zo nu en dan willen gebruiken. Het huren van software is dan
vanwege kostenbesparingen een aantrekkelijk alternatief. De verwachting is dat band
breedte op internet ook in de toekomst nog goedkoper wordt aangeboden. Dat betekent
dan ook dat ASP’s die eservices aanbieden meer marktaandeel zullen krijgen.

Software as a service, Saas, is software die als een online dienst wordt aangeboden. De
gebruiker hoeft de software niet aan te schaffen of in licentie te nemen, maar huurt
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de software. De Saasprovider (ASP) zorgt voor installatie, onderhoud en beheer; de
gebruiker benadert de software over het internet bij de Saasprovider. Saas is een
recente vorm van ASPdiensten.

Saas en ASP zijn niet helemaal hetzelfde. Kenmerk van Saas is dat de gebruiker hele
maal met webgebaseerde techniek werkt. Bij Saas is het voordeel voor de leverancier
dat hij vanaf één centrale plek in één handeling updates en zelfs nieuwe versies kan
doorvoeren gelijktijdig voor alle gebruikers. De gebruiker heeft immers geen eigen
licenties. Wanneer er sprake is van licenties per gebruiker, die voor elke gebruiker
apart zijn geregistreerd, spreken we dus niet van Saas, maar enkel van ASP. De als ASP
dienst beschikbare Microsoftproducten zijn daarom geen Saas.

Van Saasproviders wordt geëist dat ze helemaal voldoen aan de prestatieeis betrouw
baarheid met als belangrijkste aspecten beschikbaarheid en bedrijfszekerheid van de
Saastoepassingen. Daarom is er een trend om die toepassingen en hun gegevens op
meerdere servers en locaties te plaatsen. Deze ontwikkeling wordt cloud computing
genoemd. De beschikbaarheid en stabiliteit wordt zo duidelijk vergroot, maar het
wordt wel minder duidelijk waar applicaties en gegevens zich feitelijk bevinden. Goede
afspraken met de leverancier over verantwoordelijkheid zijn daardoor belangrijk en
in verband met transparantie goed itbeheer en zelfs goede itgovernance in de eigen
organisatie.

Vraag en aanbod
De laatste decennia zien we de veranderingen van ‘aanbodgestuurd’ naar ‘vraaggestuurd’
en van ‘ontwikkelingsgericht’ naar ‘beheergericht’ zich duidelijker en duidelijker mani
festeren. Zie onderstaande figuur (ASL BiSL Foundation, �010).

Figuur 1.1 Twee nog steeds actuele verschuivingen binnen applicatieontwikkeling/applicatiebeheer

we hebben alles al
we kunnen beperkt veranderen
kijken naar komende 3 jaar
zoals we de rest managen

alles is mogelijk
x is de oplossing voor…
als het systeem maar goed is
dan komt de rest vanzelf …

ik heb een concreet probleem
dit moet anders
als het zoveel kost, dan maar niet
we doen er maar even mee
over drie jaar gaan we/moet …

alles nieuw doen
perfecte oplossingen
blauwdrukken, architecturen, …
groene weiden

‘beheer’-gericht

aanbodgestuurd vraaggestuurd

ontwikkelgericht
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Al deze factoren dwingen organisaties ertoe niet zomaar voorbij te gaan aan het
beheeraspect. Zaken als betrouwbaarheid, bruikbaarheid, beschikbaarheid, onder
houdbaarheid en andere kwaliteitskenmerken zijn niet statisch van aard. Door al deze
veranderingen wijzigen ook informatiesystemen en zijn bedrijven gedwongen iets te
doen om informatiesystemen ook in de toekomst te laten functioneren volgens hun
eisen en randvoorwaarden (die overigens zelf ook aan veranderingen onderhevig zijn).
De vraag en aanbodrelatie van ictproducten en diensten is dan ook wezenlijk onder
deel van ictservicemanagement.

De vraag en aanbodrelatie van ictproducten en diensten kent klanten en leveranciers.
De opdrachtgever of klant is de organisatiemedewerker die bevoegd is te onderhan
delen met de dienstenleverancier over service level agreements (SLA’s) en/of keuzes
daarin. Aan elke ictdienst hangt een prijskaartje en het is dan ook niet verwonder
lijk dat de opdrachtgever in de regel iemand is met beslissingsbevoegdheid op het
gebied van budgettering. De relatie tussen opdrachtgever en dienstenleverancier kan
worden getypeerd als een klant/leverancierrelatie en tegen deze achtergrond wordt de
opdrachtgever dan ook wel ` klant’ genoemd.

De (directe) gebruiker is de feitelijke afnemer van ictdiensten. Hij maakt gebruik van
de door de dienstenleverancier aangeboden diensten. Gebruikers zijn te vinden binnen
alle geledingen van een organisatie; ook managers kunnen dus gebruikers zijn.

Figuur 1.2 Verbanden.

De figuur laat de horizontale en verticale verbanden tussen de ictaanbodorganisatie
(die zowel in als extern als beide kan zijn) en de gebruikerklantorganisatie zien.

Horizontale verbanden: de relatie en communicatie tussen dienstenorganisatie (ictorga
nisatie) en klantorganisatie. In wezen gaat het om twee soorten overeenkomsten over
ictdiensten.
V H1: functionele eisen, kwaliteits en leverancierseisen;
V H�: het gebruik van de ict en de gebruiksbelasting.

directie

management
vraag-

organisatie

uitvoering
vraag-

organisatie

vraag

management
IT-organisatie

uitvoering
IT-organisatie

aanbod

H 1

H 2
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Verticale verbanden: de verticale relatie en communicatie binnen de afzonderlijke vraag
en aanbodorganisaties. Op basis van doelstellingen wordt inhoud gegeven aan een
bedrijfsvisie en wordt helder gemaakt wat een organisatie wil bereiken. De bekende
vijf voorwaarden voor het goed formuleren van een doelstelling zijn: specifiek, meet
baar, aanwijsbaar, realistisch en voorzien van tijdsindicatie (smart). Beleid voeren wil
daarna niets anders zeggen dan dat op basis van concrete plannen wordt aangegeven
hoe geformuleerde doelstellingen gerealiseerd moeten worden. Kwaliteitsaspecten
vormen een wezenlijk onderdeel bij de planvorming. Kwaliteit moet niet alleen worden
gepland. Plannen, uitvoeren, controleren en bijsturing hoort een continu proces te zijn.
In een volgende paragraaf bespreken we daarom de Demingcyclus. In deze cyclus mag
rapportage niet ontbreken.

Oplossingen
We hebben vragen opgeworpen, ontwikkelingen geschetst en de veranderingen van
‘aanbodgestuurd’ naar ‘vraaggestuurd’ en van ‘ontwikkelingsgericht’ naar ‘beheer
gericht’ aangegeven. Zijn er oplossingen? Niet zo maar. We laten drie methodieken
(boeken/libraries) zien die een handreiking willen zijn voor de oplossingen die we
zoeken. Dat we op het goede spoor zitten, vermoeden we omdat deze benaderingen
gebaseerd zijn op good and best practices.

1.2 Algemeen gehanteerde modellen

1.2.1 Procesmodel en informatiesysteem

ISO 9001:�000 stelt: een proces is een geheel van samenhangende of elkaar beïnvloe
dende activiteiten dat input omzet in output. In het verlengde daarvan heeft een proces
als doel strategie te concretiseren of te realiseren. Een proces voegt waarde toe voor
belangengroepen van de organisatie in het algemeen en voor de klanten in het bijzon
der.

Processen zijn de bloedsomloop van een organisatie. Alles wat er in een organisatie
gebeurt, gebeurt in een proces. Processen hebben een eigenaar/verantwoordelijke. In
de overdracht van het ene proces naar het andere, van de ene persoon naar de andere, de
ene afdeling naar de andere, zit een verhoogd risico op fouten. De mate waarin proces
sen bijdragen aan beleid en strategie, kan worden bepaald m.b.v. (kritische) succesfac
toren. Die succesfactoren kunnen bijvoorbeeld in een balanced scorecard opgenomen
zijn, gemeten en bewaakt worden. Het ordenen van de processen gebeurt met behulp
van het procesmodel, een visuele weergave meestal naar drie invalshoeken:
V de primaire processen voorzien in de behoefte van de klant en helpen de missie van

de organisatie te realiseren;
V de ondersteunende processen geven ondersteuning (personeel, infrastructuur, ict,

…) aan de primaire processen;
V de managementprocessen zorgen voor de aansturing en de coördinatie van de

primaire en de ondersteunende processen.
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Het procesmodel kan verder gedetailleerd worden. Dit kan tot het niveau van een
processtap of activiteit. Een processtap heeft de volgende aspecten:
V degene die de processtap uitvoert,
V de instructies en kennis die nodig zijn om de processtap uit te voeren,
V de informatie die nodig is om de processtap uit te voeren,
V de middelen die nodig zijn om de processtap uit te voeren,
V de plaats waar de processtap uitgevoerd wordt,
V de bijdrage aan het bereiken van het doel van de processtap,
V het risico dat de processtap genereert,
V de informatie die de processtap genereert,
V de toegevoegde waarde van de processtap,
V de output van de processtap.

Elk van deze invalshoeken raakt een ander managementdomein: kennismanagement,
risk management, balanced scorecard en doelstellingen, organisatie van ict, enz.

Het is niet voldoende om de processen in kaart te brengen, ze moeten ook bewaakt en
waar nodig verbeterd worden (dit zijn de ‘check’ en ‘act’kwadranten van de Deming
cyclus die we hierna bespreken). Procesmanagement betreft op die manier het beleids
matige niveau (aansturen en opvolgen), het ontwikkelen, analyseren en verbeteren van
processen en tot slot het uitvoeren van de processen, geheel volgens die Demingcyclus.

Besturing en uitvoering
Voor het nemen van beslissingen is informatie nodig, net zo goed als voor het uitvoeren
van het primaire proces. Op beide niveaus moet als het ware een informatiesysteem
worden toegevoegd, met als taak het verstrekken van informatie aan zowel het bestu
rend orgaan als het te besturen systeem. Het is ook logisch dat de informatiesystemen
onderling informatie uitwisselen. Schematisch is dit voor te stellen als in figuur 1.�.

Figuur 1.3 Informatiesystemen ter ondersteuning van besturing (BO) en uitvoering (BS)

Naarmate de informatievoorziening beter is afgestemd op de diverse niveaus in de
organisatie, kunnen daar ook betere beslissingen worden genomen. Dit beter afstem
men heeft niet alleen betrekking op de inhoud van de informatievoorziening, maar
ook op de tijdigheid en betrouwbaarheid van de informatie. Vaak zien we wat deze
tijdigheid betreft het beeld zoals dat is geschetst in figuur 1.4.
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Figuur 1.4 Het ontbreken van afstemming tussen informatiesystemen met name op besturings- en
beslissingsniveaus

Op operationeel niveau en bij de uitvoering van het primaire proces dient de infor
matievoorziening per definitie tijdig te zijn; zo niet, dan stagneert de gang van zaken.
Het gebeurt vaak dat door het ontbreken van informatie activiteiten moeten worden
uitgesteld. Bij de overige managementslagen gaat het bij de informatievoorziening niet
om feiten van alledag (die meteen om een accuraat antwoord vragen), maar om over
zichtsinformatie dan wel analyseinformatie met een andere tijdhorizon. Deze horizon
ligt vaak zelfs terug in de tijd. Het zou ideaal zijn als er volledige aansluiting is zonder
tijdgap.

Nu lijkt het alsof ten behoeve van de strategische beslissingen eerder informatie ter
beschikking komt dan voor de beslissingen op een lager niveau. In zekere zin is dit ook
zo: de strategische beslissingen hebben betrekking op de toekomst en informatie daar
over zal dan ook eerder aanwezig en anders van inhoud moeten zijn dan het informa
tiesysteem op operationeel niveau zal kunnen leveren.

De kans op een goede aansluiting tussen informatiesysteem en management wordt
groter naarmate de leiding van de organisatie zich intensiever bezighoudt met het
managen en de inhoud van het informatiesysteem. Deze betrokkenheid dient wel te
steunen op een doelmatig verloop van de primaire (operationele) processen en de daar
bij behorende administratieve processen (informatiesysteem).

Generiek model van een informatiesysteem
Bij een informatiesysteem spelen de volgende componenten een rol:
V hardware,
V software,
V data,
V procedures,
V mensen.

Bij de inrichting van de informatievoorziening moeten ze in balans worden gebracht.
De figuur toont hun samenhang en context.

Strategisch

Tactisch

Operationeel

Primair proces Informatie-
systeem

Tijdgap
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Figuur 1.5 Een informatiesysteem in zijn context

Een korte toelichting bij dit laatste model: informatiesystemen produceren informatie die
voor een organisatie aanleiding kan zijn om tot actie over te gaan. Informatie is een krach
tig en vaak onmisbaar hulpmiddel om in beslissingssituaties tot juiste besluitvorming te
komen. Continu moet worden bezien of geproduceerde informatie beantwoordt aan de
geformuleerde informatiebehoeften die aan een informatiesysteem ten grondslag liggen.
Is dit niet het geval – met andere woorden: hebben we te maken met een situatie waarbij
de `soll’situatie niet overeenkomt met de ` ist’situatie – dan dient een ictveranderingstra
ject in gang te worden gezet. In IT in Bedrijf (Cuppen �010) gaan we daar nader op in.

1.2.2 De Deming-cyclus of pdca-cylus

Edwards Deming (VS 1900199�) was een profeet van het kwaliteitsdenken, die in het
westen jarenlang hardnekkig genegeerd werd. Zijn Demingcyclus bevat vier stappen:
plandocheckact (pdca). Deze stappen vormen een proces met een zich herhalend
patroon van verbeteringsinspanningen met uiteenlopende niveaus van intensiteit.
Ze zijn op diverse niveaus uit te werken en toepasbaar op nieuwe ontwikkelingen en
onderhoudsprocessen. De continue cyclus van plandocheckact leidt tot kwaliteits
beheersing, kwaliteitsborging en kwaliteitsverbetering. Deze cyclus wordt ook wel
pdcacyclus genoemd.

Uitgangspunt bij de Demingcyclus is het in gang zetten en houden van verbeterin
gen in organisaties. Het plannen van de (verbeter)activiteit heeft een duidelijk doel en
moet gevolgd worden door de uitvoering van deze activiteit. De activiteit moet gemeten
worden in termen van behaalde resultaten. Deze behaalde resultaten moeten vergele
ken worden met de oorspronkelijke doelstellingen en op basis hiervan moeten nieuwe
(verbeter)activiteiten geformuleerd worden. In de nieuwe activiteiten wordt de leer
ervaring van de al uitgevoerde activiteiten meegenomen.

In heel veel organisaties merk je dat alleen de plan en de dostap doorlopen worden.
Hierdoor komt het bedrijf nauwelijks gericht toe aan bijsturen. Door niet alleen de
plan en de dostap te definiëren en te initiëren, maar ook de resultaten van de doelstel
lingen te meten en hiervan te leren, is een organisatie in staat om uit te blinken.
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Figuur 1.6 De pdca-cyclus in uitgebreide vorm

In figuur 1.6 zien we de volgende vier stappen:

1. Plan is het plannen (bepalen van de gewenste output, de norm).
In de plan– of onderhandelingsstap wordt een plan opgesteld waarin opgenomen
is welke resultaten je wilt bereiken (‘soll’) en hoe je dat wilt doen. Daarbij wordt
rekening gehouden met eventuele kaders die als randvoorwaarde aan het proces zijn
opgelegd. Elk resultaat wordt precies gedefinieerd aan de hand van ‘smart’doelstel
lingen of normen. Tevens leggen we vast hoe we deze doelstellingen via prestatie–
indicatoren willen gaan meten.
Aandachtspunten:
V Zijn de doelstellingen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden

(smart)?
V Zijn de doelstellingen vanuit de belangen van verschillende belangengroepen/

stakeholders (aandeelhouders, medewerkers, klanten, maatschappij) opgesteld en
is geprobeerd daarin evenwicht te betrachten?

V Zijn er voldoende middelen beschikbaar (geld, opleiding)?

�. Do is het uitvoeren (het realiseren en registreren van de output).
In de do–stap vinden alle uitvoerende activiteiten van het proces plaats. Het goedge
keurde plan uit de vorige stap vormt daarbij het uitgangspunt. Tijdens de uitvoering
vindt permanente meting van vastgestelde prestatie–indicatoren plaats. De activi
teiten in de do–stap zijn bij reguliere, operationele processen meestal verspreid over
meerdere subprocessen.
Aandachtspunt:
V Hoe vindt de meting plaats?
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�. Check is het controleren (het vergelijken van de realiteit en de norm).
De check– of acceptatie–stap vergelijkt werkelijk behaalde resultaten met de resul
taten die gepland waren (‘gap’). De verschillen worden geëvalueerd en oorzaken van
opgetreden verschillen worden achterhaald.
Aandachtspunten:
V Worden de doelstellingen gehaald (binnen randvoorwaarden tijd, geld, kwaliteit)?
V Worden verbeterpunten bewaakt (en vindt er opnieuw controle plaats)?
V Is de informatie volledig, tijdig en betrouwbaar (de aspecten van de administra

tieve organisatie)?

4. Re-act is het bijsturen (evalueren en ingrijpen) en pro-act is het ontwerpen.
De act–stap valt uiteen in twee delen: de re–act en de pro–actfase.
V Als de voortgang daar aanleiding toe geeft, wordt in de re–actfase daadwerkelijk

bijgestuurd. Het management (de proceseigenaar) intervenieert en neemt maat
regelen om het oorspronkelijk geplande resultaat alsnog te behalen.

V Aandachtspunten
– het besluiten over het ingrijpen op basis van plan versus realisatie,
– het daadwerkelijk ingrijpen c.q. bijsturen.

V Proact het ontwerpen
De pro–act–fase is een voorbereidende fase. In deze fase gaat het in essentie om
onderzoek naar mogelijke nieuwe resultaatgebieden en het ontwerpen van moge
lijke interventiestrategieën die het management kan gebruiken in de re–act– of
plan–stap. De pro–act–fase wordt alleen in complexe besturende processen apart
onderscheiden. Deze activiteiten worden ook wel de strategie–, de architectuur– of
ontwerpfunctie genoemd.

Figuur 1.7 De pdca-cylus: ‘Rotsblok op hellend vlak’

Act Plan

DoCheck

Tijd

kwaliteit

kwaliteits-
verbetering

kwaliteits-
garantie

Dock

kwalit
garan

kwaliteitsmanagement
1 PLAN
2 DO
3 CHECK
4 ACT

rotatierichting



11

Hoofdstuk 1 – Inleiding

De cyclus wordt vaak afgebeeld als het rollen van een steen op een helling van kwali
teitsverbetering,waarbij achtereenvolgens p, d, c en a de helling raken.
Kwaliteitsgarantie voorkomt dat de hoepel terug naar beneden rolt.

Het volgende overzicht bevat een voorbeeld (Verreck�004) van een algemene uitwer
king van de pdcacylus op drie niveaus. Het voorbeeld gaat over een proces van kwali
teitsverbetering in een organisatie.

niveau 1 niveau 2 niveau 3

plan afspreken situatie
Identificeer problemen of kansen.

– Definieer het probleem, de kansen.
– Stel de voorgeschiedenis vast.
– Stel prioriteiten en invloeden vast.
– Leg verband met strategie, klanten,

werknemers.
– Definieer thema voor verbetering.
– Organiseer verbeterteam.
– Maak verbeterplan.

waarneming
Bepaal de kenmerken van de
situatie.

– Begrijp de huidige omstandigheden.
– Stel doelen voor verbetering vast.

analyse
Ga na wat de hoofdoorzaken zijn.

– Ontwikkel hypotheses over oorzaken.
– Toets hypotheses.
– Beslis over verbeteringen.

do uitvoeren actie
Elimineer de oorzaken en benut
kansen.

– Plan de uitvoering van verbeteringen.
– Voer de verbeteringen uit.

check controleren controleer
Bepaal de effectiviteit van de actie.

– Verifieer de resultaten van verbetering.

act bijsturen standaardiseer
Elimineer de permanente oorzaak.

– Bepaal de controle punten.
– Bereid controle normen voor.
– Implementeer opleiding en training.
– Leg inspecties vast.

conclusie
Overzie activiteiten en plan verder
werk.

– Review de activiteiten.
– Plan de volgende stappen.

Het ITIL V� Framework past de pdcaverbeteringsaanpak toe in de gehele levenscyclus.
ITIL V� maakt gebruik van vijf elementen voor zijn levenscyclus: strategy, design, tran
sition, operation, en continual improvement, wat het dicht bij het pdcamodel brengt.
ITIL volgt Demings pcdacyclus helemaal. Dit geldt voor de verbetering van het beheer,
voor de uitvoering van de continual service improvement (CSI) fase en voor de uitvoe
ring van de information security functie in de service design fase. Dit geldt dus voor de
continue verbetering van diensten, processen en functies in de gehele levenscyclus van
een dienst.


