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HOOFDSTUK 7.   TAAKCLUSTER TACTISCH SUPPORT 

Tactisch support omvat twee taakgebieden. Daarin worden alle uit te voeren taken 

beschreven die op tactisch niveau (op jaarbasis) het gebruik van computertechnologie op 

de juiste koers houden. Deze koers wordt afgeleid van de in Strategisch support opgestelde 

strategie. De in dit taakcluster opgestelde jaarplannen worden gerealiseerd in de 

operationele laag: Operationeel support en Change support. Andersom komt vanuit de 

operationele laag ook input in de vorm van feedback die in Tactisch support wordt 

verwerkt. 

Aldus fungeert Tactisch support als lijmlaag tussen strategie en uitvoering. Het is immers 

onmogelijk vanuit een strategie direct de juiste acties op uitvoerend niveau te definiëren. 

ALGEMENE INTRODUCTIE TAAKCLUSTER 

Het taakcluster Tactisch support is precies in het midden van het MCTL-framework terug 

te vinden: 

 

Het taakcluster Tactisch support kent een inhoudelijke component en een waarin de 

bijbehorende afspraken met externe partijen worden geregeld. De inhoudelijke 

component, geconcretiseerd in het taakgebied Behoeftemanagement, zoomt ten eerste in 

op de behoefte om de bestaande inzet van computertechnologie in de bedrijfsprocessen in 

het komende jaar te garanderen. Ten tweede wordt in Behoeftemanagement de behoefte 

aan in het komende jaar gewenste aanpassingen uitgewerkt. De wijze van uitvoering van 
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deze aanpassingen kan verschillen: voor sommige is een stuksgewijze aanpak het 

verstandigst terwijl andere beter kunnen worden gebundeld en in sprints, releases of 

projecten worden uitgevoerd. 

Daarnaast worden binnen dit taakcluster in het taakgebied Contractmanagement jaarlijks 

de contractuele afspraken met externe leveranciers tegen het licht gehouden. Functionele 

behoeften variëren per jaar en daarmee de contractuele afspraken die nodig zijn. In 

Contractmanagement worden deze afspraken elk jaar waar nodig vernieuwd. 

INTRODUCTIE TAAKGEBIEDEN IN DIT TAAKCLUSTER 

In onderstaand schema zijn de taakgebieden van het taakcluster Tactisch support te 

vinden. 

 

Hieronder worden deze twee taakgebieden kort nader toegelicht. 

1. Behoeftemanagement 

In het taakgebied Behoeftemanagement wordt de behoefte aan inzet van 

computertechnologie in de organisatie voor komend jaar bepaald. Deze behoefte omvat 

zowel de huidige operationele inzet als de aanpassingen daarop. Vastlegging van het 

huidige support en dat in het volgende jaar vindt plaats in de huidige, respectievelijk 

toekomstige PDC (producten- en dienstencatalogus). Alle werkzaamheden om van de 

ene naar de ander PDC te komen worden vastgelegd in het behoefteplan. Zie voor de 

complete beschrijving van dit taakgebied verder hoofdstuk 7.1. 

 

2. Contractmanagement 

In het taakgebied Contactmanagement worden contracten met externe partijen 

afgesloten voor de door deze partijen te leveren producten en diensten op het gebied 

van computertechnologie. Met interne partijen (infra-, applicatie- en functioneel 

support)  worden geen contracten afgesloten. Natuurlijk moet ook helder zijn wat van 

deze supportgroepen verwacht mag worden maar dat wordt binnen 

Behoeftemanagement via de PDC ingevuld. Zie voor de complete beschrijving van dit 

taakgebied verder hoofdstuk 7.2. 

VERBANDEN TUSSEN BEHOEFTE- EN CONTRACTMANAGEMENT, DE 

PDC, OPERATIONEEL EN CHANGE SUPPORT 



MCTL – 7. Taakcluster Tactisch support  v1.19.1 

 

 

2014 - 2019 MCTL. Kennis is om te delen, niet om te bezitten. 

 Overname met bronvermelding "www.mctl.nl" is daarom vrij. 

Taakcluster Tactisch support 

V1.19.1 01-02-2019 Pagina 8 

 

In onderstaand schema zijn de twee taakgebieden binnen dit taakcluster, de PDC en de 

taakclusters Operationeel en Change support met elkaar in verband gebracht. 

 

Vanuit intern applicatie-, infra- en functioneel support is een PDC opgesteld met alle 

huidige te leveren producten en diensten. Elke klantgroep kan daar zijn eigen keuze in 

maken. Applicatie-, infra- en functioneel support zullen niet alle producten en diensten zelf 

leveren. Alles wat zij niet zelf doen, zal door leveranciers worden ingevuld. Hiervoor zijn 

met die leveranciers contracten afgesloten. Elke gebruikersgroep zal haar eigen keuze 

maken uit de PDC. De PDC is heel goed vergelijkbaar met de menukaart van een 

restaurant. In dit schema wordt duidelijk welke spilfunctie de PDC heeft in het leveren van 

producten en diensten aan de gebruikersorganisatie. 

De feitelijke operationele levering vindt plaats in Operationeel en Change support. 

Ontstaan binnen de gebruikersgroepen na verloop van tijd andere behoeften, dan wordt 

dat via Behoeftemanagement geïnventariseerd en uitgewerkt. De resultaten komen, na 

overeenstemming, in de PDC terecht: de ‘menukaart’ wordt gewijzigd. Daarna kunnen de 

benodigde producten/diensten aan de gebruikers geleverd worden. Indien nodig wordt dit 

ook verwerkt in Contractmanagement en worden aldaar contractaanpassingen gedaan. 

Indien een organisatie cloud-only heeft, waarbij alle infra- en applicatiesupport en 

eventueel ook een stuk functioneel support door externe leveranciers wordt uitgevoerd, 

ziet het schema er als volgt uit: 
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Intern Functioneel support speelt nog steeds een spilrol in het verlenen van een all-in 

dienstverlening richting gebruikers gebaseerd op de PDC. Het grootste deel van de in de 

PDC beschreven producten en diensten zal in werkelijkheid echter worden ingevuld door 

de externe partijen. Intern Functioneel support komt daarmee meer in een regierol terecht. 

Binnen Tactisch support, het onderwerp van dit hoofdstuk, zorgt Functioneel support net 

als in de hiervoor beschreven constructie voor precies de juiste producten en diensten in 

het komend jaar. 

VERBANDEN TUSSEN MANAGEMENTSUPPORT EN TACTISCH 

SUPPORT 

Tactisch support beantwoordt de klassieke sequentie ‘Wie-wat-waar-waarom-wanneer-

hoe?’. In het navolgende schema zijn deze elementen tussen Tactisch (intern) support en 

Managementsupport met elkaar in verband gebracht. 
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Aan de hand van bovengenoemde sequentie is duidelijk te maken wat de verschillen zijn 

tussen Behoefte- en Contractmanagement. De grootste verschillen zien we bij ‘waarom’ 

en ‘waar’. ‘Waarom’ is een vraag die intern moet worden beantwoord. Het ‘waar’ speelt 

eveneens intern een rol; op welke plaats binnen de organisatie worden werkzaamheden 

verricht? Is een taak belegd bij een externe leverancier, dan mag deze dat (in principe) 

zelf bepalen en daarmee is het een zaak die buiten het functionele domein en dus buiten 

MCTL valt. 

In de taakgebieden Behoeftemanagement en Contractmanagement wordt een en ander 

verder uitgewerkt.  

RELATIES MET ANDERE ONDERDELEN VAN MCTL 

Dit taakcluster kent de volgende belangrijke relaties: 
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Het taakcluster Tactisch support heeft relaties met alle andere taakclusters. Vanuit 

Strategisch support komt de strategie op basis waarvan in Behoeftemanagement een 

behoefteplan voor komend jaar wordt opgesteld en binnen Contractmanagement de 

bijbehorende contracten tot stand komen. Vervolgens vindt in Operationeel support en 

Change support concretisering van het behoefteplan plaats. Tot slot zullen vanuit 

Managementsupport de kaders op financieel, capaciteits- en kwaliteitsgebied worden 

aangegeven.   
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AAN DE SLAG! 

In dit deel van het werkboek gaat u daadwerkelijk aan de slag. In een stappenplan maakt 

u aan de hand van uw eigen, werkelijke bedrijfssituatie enerzijds en de hiervoor geschetste 

onderwerpen uit MCTL anderzijds een uitwerking. 

1. PLANNING 

Doorgaans zal er al een behoefteplan voor het lopende jaar zijn en moet dit dus voor het 

komend jaar worden geactualiseerd. Alleen in het geval u een behoefteplan voor het eerst 

opstelt vergt dit een grotere inspanning. Dat geldt evenzo voor de set contracten; een 

update (welke gaan vervallen, welke worden nieuw toegevoegd en welke moeten worden 

aangepast) is natuurlijk eenvoudiger te bewerkstelligen dan een enorme achterstand in 

het ordenen van contracten (“we weten nog niet eens wat we hebben, laat staan waar ze 

zijn te vinden”) wegwerken en het in ieder geval voor het moment up-to-date brengen 

alvorens naar het komend jaar kan worden gekeken.  

De periode (in maanden) waarin een update op het behoefteplan en de set contracten 

wordt uitgevoerd: 

 

Detailplanning: 

Maand/weeknummers Taakgebied 

 Verzamelen input ten behoeve van nieuw Behoefteplan 

 Maken eerste versie Behoefteplan komend jaar 

 Iteratief: overleg / onderhandeling / aanpassen 

Behoefteplan 

 Vaststellen nieuwe versie Behoefteplan 

 Verzamelen benodigde aanpassingen op contracten, 

behoefte aan nieuwe contracten 

 Contractonderhandelingen 
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 Vastlegging nieuwe contracten 
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2. SAMENSTELLEN KERNTEAM VOOR TUSSENTIJDSE UPDATES 

Het is heel gewoon dat een behoefteplan gedurende het jaar van uitvoering meermalen 

wordt aangepast. Evenzo kan het nodig zijn contracten tussentijds aan te passen, te 

beëindigen of een nieuwe toe te voegen. Verstandig is om met een zo beperkt mogelijk 

team een en ander uit te voeren. Waar nodig kan per onderdeel extra expertise worden 

gevraagd (zie volgende paragraaf). 

Vul onderstaand schema in: 

Rol Naam 

Functioneel strateeg (leider)  

Materiedeskundigen (functioneel)  

Materiedeskundigen (computertechnologie, 

zowel applicatief als infrastructureel) 

 

Materiedeskundigen (business)  

Beslissers (management)  

Inkopers  

…  
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3. AANVULLEND BENODIGDE DESKUNDIGHEID 

Vervolgens kan worden bepaald welke extra benodigde deskundigheid van personen/rollen 

op slechts onderdelen is benodigd. Deze lijst kan uiteraard gaandeweg de uitvoering van 

het werk worden aangepast. Alles wat vooraf al bekend is kan hieronder worden genoteerd 

en in de planning worden meegenomen. 

Aanvullend benodigde deskundigheid (voor de jaarlijkse updates en/of tussentijdse 

aanpassingen): 

Rol/deskundigheid Naam 
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1. SAMENSTELLEN TEAM VOOR JAARLIJKSE UPDATE 

Het jaarlijks uitwerken van een (bijgesteld) behoefteplan en zorgdragen voor een juiste 

set contracten is teamwork. Input van diverse deskundigen is hier noodzaak.  

Vul onderstaand schema in: 

Rol Naam 

Functioneel strateeg (leider)  

Materiedeskundigen (functioneel)  

Materiedeskundigen (computertechnologie, 

zowel applicatief als infrastructureel) 

 

Materiedeskundigen (business)  

Beslissers (management)  

Inkopers  

…  

  

Van elke rol kunnen meerdere personen zijn betrokken. In geval van materiedeskundigheid 

moet een dusdanige groep worden samengesteld dat alle kennisgebieden (Functioneel 

support, applicatie- en infrasupport) zijn afgedekt. Aan de businesszijde moeten zowel 

inhoudelijk als op managementniveau geldt dat evenzo voor alle organisatieonderdelen. 

Om te voorkomen dat het team te omvangrijk wordt kan worden gewerkt met 

vertegenwoordigers waarbij de vertegenwoordiger de belangen van diverse onderdelen 

tegelijk in het oog houdt. 
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2. FACILITEITEN 

Voor het opstellen van een strategie, of de update ervan, zijn doorgaans weinig faciliteiten 

nodig, en de meeste zullen al ter beschikking staan. Te denken is hierbij aan: 

1. Tijdelijke ruimte om samen te kunnen werken; 

2. Digitale ruimte om gegevens met elkaar te kunnen delen; 

3. Communicatiefaciliteiten voor teamleden. 

Benodigde faciliteiten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het regelen van alle hierboven benoemde faciliteiten moet worden opgenomen op de 

actielijst. 
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3. ACTIELIJST 

Onderstaande actielijst geldt voor het hele taakcluster, dus alle uit te voeren activiteiten 

in elk taakgebied. Op deze wijze blijft er grip op het geheel. 

Actielijst: 

Actie Naam Datum 
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CERTIFICERING 

Voor MCTL kunt u zich certificeren op foundation-, advanced-basis-, advanced-vervolg- en 

expert-niveau. Het foundationniveau toetst uw kennis van MCTL. Het advanced-niveau 

toetst uw vaardigheid in het toepassen van MCTL. Het expertniveau tot slot toetst uw 

vaardigheid in het creëren van nieuwe producten/diensten op basis van MCTL. In het 

onderdeel ‘MCTL – Certificering’ vindt u alle informatie over deze certificering/examinering 

en bovendien een groot aantal proefexamenvragen.  

NUTTIGE WEBSITES 

Vanuit functioneel perspectief zijn de volgende websites interessant voor taakcluster 

Tactisch support. 

▪ www.mctl.nl  

MCTL.nl – Website met alle informatie over MCTL; de achtergrond, een 

beschrijving van het model, video’s, artikelen, etc. etc. Alle documenten, 

waaronder dit document, zijn vanaf deze website te downloaden. 

▪ www.bisl.nl  

BiSL.nl – Website met alle informatie over BiSL. BiSL is, als voorganger van MCTL, 

interessant vanwege de verzameling Best Practices, whitepapers en artikelen die 

op deze website zijn te vinden. 

▪ www.ismportal.nl/nl/fsm-procesmodel  

FSM – Website met alle informatie over FSM. FSM is een compacte out-of-the-box 

versie van BiSL. De praktische vertaling in dit model is absoluut de moeite waard. 

 

http://www.mctl.nl/
http://www.bisl.nl/
http://www.ismportal.nl/nl/fsm-procesmodel
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HOOFDSTUK 7.1.   TAAKGEBIED BEHOEFTEMANAGEMENT 

Om elk komend jaar de juiste focus te houden en geld en tijd optimaal te besteden, dient 

een behoefteplan te worden opgesteld. In dat plan zijn opgenomen: 

1. de doorlopende operationele werkzaamheden die precies zoals in het voorgaande jaar 

moeten worden verricht; 

2. in gebruik zijnde producten en diensten die aanpassing behoeven (wijziging); 

3. de gewenste en nog niet aanwezige producten en diensten (nieuw); 

4. benodigdheden/activiteiten om Functioneel support intern te laten functioneren 

(doorlopend/aanpassingen/nieuw). 

Voldoende aandacht voor de onder punt 1 genoemde werkzaamheden zorgt ervoor dat er 

voldoende tijd en geld voor wordt geclaimd en dat er op jaarbasis zicht komt op de grote 

hoeveelheid reguliere operationele werkzaamheden. Dat leidt ertoe dat ook in dit 

taakgebied getracht wordt de operationele werkzaamheden (verder) te optimaliseren. 

Tot slot dient er aandacht te zijn voor de interne behoeften van Functioneel support. 

Wanneer men bijvoorbeeld daarbinnen taken verschuift of van een decentraal op een 

centraal model (of andersom) overstapt, moeten de daaruit voortvloeiende behoeften 

worden beschreven. Omdat dit soort organisatiewijzigingen (veel) tijd en geld kunnen 

vergen, dienen deze hier te worden afgewogen tegen alle andere geïnventariseerde 

behoeften. Ander voorbeelden zijn de introductie van een andere tool voor Functioneel 

support of een andere werkwijze. De jaarlijkse inspanning om de groep Functioneel support 

intern te laten draaien, wordt meegenomen in het behoefteplan. Zoals in de vorige alinea 

geschetst is, is het nuttig op jaarbasis te bezien of de organisatorische setting (verder) kan 

worden geoptimaliseerd. Uiteraard dient het allergrootste deel van de behoeften die 

worden beschreven in het behoefteplan vanuit de business te komen; het is niet de 

bedoeling dat Functioneel support alleen met zichzelf bezig is. Maar als Functioneel support 

goed voor jezelf zorgen zodat je (nog) beter voor je klanten kunt zorgen is zeker geen 

slecht idee. 

Is een jaar in het huidige tijdsgewricht niet erg lang? 

In een tijd waarin alles steeds sneller gaat en moet, lijkt een jaar vooruitkijken een 

tamelijk zinloze activiteit. Ook in de technische sfeer gaat de uitvoering van 

wijzigingen steeds sneller met werkwijzen als scrum en continuous delivery. 

Het is echter andersom: indien de wereld tamelijk of zeer stabiel is, heeft 

vooruitkijken nauwelijks zin. Je weet immers vrijwel zeker wat er zal gebeuren; 

vrijwel niets. Juist bij grote dynamiek is het interessant om een plan te maken, 

waarin verwachtingen zodanig zijn opgenomen, dat een goed houvast ontstaat. 

Wordt dat niet gedaan, dan wordt de organisatie al snel een speelbal van de 

omgeving en voor organisaties is deze reactieve werkwijze doorgaans niet de 

slimste en/of aangenaamste. 



MCTL – 7.1. Taakgebied Behoeftemanagement  v1.19.1 

 

 

2014 - 2019 MCTL. Kennis is om te delen, niet om te bezitten. 

 Overname met bronvermelding "www.mctl.nl" is daarom vrij. 

Taakgebied Behoeftemanagement 

V1.19.1 01-02-2019 Pagina 21 

 

Hoe is een realistisch plan samen te stellen, terwijl niet (geheel) bekend is wat de 

organisatie te wachten staat? Het is goed om te beseffen dat een organisatie vrijwel 

altijd een stabiele kern heeft. Een restaurant, bijvoorbeeld, zal waarschijnlijk 

komend jaar nog steeds een restaurant zijn. En een bank een bank. En een 

fietsverkoper een fietsverkoper. Toch kan het voorkomen dat opvallend meer 

klanten online een tafel gaan reserveren, dat de menukaart meer moet worden 

aangepast omdat klanten dat verwachten, dat er een grotere prijsdruk ontstaat 

vanwege opduikende concurrenten etc. En zo geldt dat voor alle andere bedrijven 

in alle andere sectoren precies zo. 

Met andere woorden: de bestaande producten, diensten en bedrijfsprocessen 

moeten grondig tegen het licht worden gehouden; waar kunnen grotere en kleinere 

wijzigingen gaan optreden vanwege invloed van buiten? En wat willen we als bedrijf 

zelf? 

  

Geen oplossingen maar mogelijkheden beschrijven en creëren. 

In navolging op voorgaande toelichting en geheel conform de ideeën van MCTL op 

dit punt, moet zoveel mogelijk worden gedacht in mogelijkheden scheppen in plaats 

van oplossingen uitwerken. 

In de wereld van de utiliteitsbouw is deze manier van denken en werken inmiddels 

gemeengoed. Vroeger werden bijvoorbeeld kantoren vooraf helemaal uitgetekend 

met alle bedrijfsfuncties ingedeeld in bepaalde ruimten. Tegenwoordig worden 

multifunctionele panden neergezet die talloze gebruiksmogelijkheden kennen. Met 

simpele aanpassingen zoals het verplaatsen van wanden is een gebouw om te 

toveren tot een geschikte werkplek voor totaal andere werknemers. Hierdoor 

verandert het gebouw in de loop van de jaren mee met de behoeften van de 

gebruiker(s) van het pand. Een mooi, maar al wel tamelijk vergaand, voorbeeld 

daarvan is een schoolgebouw dat op termijn ook dienst kan doen als zorgcentrum. 

Op het gebied van hard- en software en databases is eenzelfde trend gaande. 

Verregaande virtualisering faciliteert het gebruik van hardware, losgekoppeld van 

de bedrijfsprocessen, terwijl nog niet zo heel lang geleden iedere afdeling haar 

eigen server had staan. Ook in applicaties is iets vergelijkbaars te zien. 

Standaardapplicaties zijn op vele manieren instelbaar en kennen veel 

functionaliteiten. Door applicaties eenvoudigweg anders in te stellen, zijn 

organisatieontwikkelingen gemakkelijker op te vangen.  

Voorbeeld  

 

Ontstaat een specifieke behoefte waarvoor de applicatie nog moet worden 

gebouwd, dan moet dat wel slim gebeuren. Stel dat in een applicatie klanten 

kunnen worden opgezocht op klantnummer. Helaas hebben steeds vaker mensen 
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die bellen hun  klantnummer niet bij de hand. Lastig! De behoefte ontstaat dan om 

klanten ook op naam te kunnen opzoeken. Op dat moment zou het beter zijn 

meteen mogelijkheden in te bouwen om klanten te kunnen zoeken op postcode, 

plaats, geboortedatum, datum eerste aankoop, telefoonnummer etc. Door na te 

gaan op welke unieke kenmerken klanten in de database te identificeren zijn en die 

allemaal als zoekoptie aan te bieden, wordt de functie ‘opzoeken juiste klant’ enorm 

verrijkt, ongeacht de toekomstige werkwijze. Als dan ook nog op een combinatie 

van (onderdelen van) kenmerken kan worden gezocht, is de zoekfunctie optimaal.  

 

Voorbeeld  

 

Bij een webshop ontstaat de wens artikelen op een andere manier te tonen; in 

plaats van 3 worden er 6 tegelijkertijd getoond en in een ander formaat. De 

webshop hoopt zo de conversie (de bezoeker gaat werkelijk over tot aankoop) te 

kunnen laten stijgen. Simpel is natuurlijk om deze concrete wens zonder verder 

nadenken te realiseren. 

In het licht van “geen oplossingen creëren, maar mogelijkheden scheppen” is het 

beter om het systeem aan te passen zodat er vele verschillende mogelijkheden 

ontstaan om producten met foto’s, video en tekst te tonen. Systemen worden 

daardoor veel flexibeler en zijn daarmee beter in staat in te spelen op de 

veranderingen in de buitenwereld en de eigen organisatie. 

 

 

 

PLAATS IN HET MCTL-FRAMEWORK 

Het taakgebied Behoeftemanagement maakt deel uit van het taakcluster Tactisch support: 
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DOEL VAN DIT TAAKGEBIED 

Het doel van het taakgebied Behoeftemanagement is het voor het komend jaar bepalen 

van de behoefte aan in dat jaar doorlopende operationele producten/diensten, benodigde 

aanpassingen hierop, toevoeging van nieuwe en uitfasering van niet meer benodigde 

producten/diensten.  

Elk jaar wordt een nieuw behoefteplan opgesteld voor het komend jaar. Dit gebeurt 

meestal enige maanden voor de ingangsdatum van het nieuwe behoefteplan. Om te zorgen 

dat de inhoud voldoende afgewogen is worden gedurende het hele jaar behoeften 

verzameld. Deze behoeften worden beoordeeld en er wordt besloten welke behoeften 

worden opgenomen in het nieuwe behoefteplan. Gedurende de uitvoering van het 

behoefteplan wordt vanuit dit taakgebied gemonitord op de inhoudelijk juiste uitvoering 

en voldoende voortgang. Ook tussentijdse bijstellingen van het behoefteplan vinden in dit 

taakgebied plaats. 

De scope van het behoefteplan omvat Functioneel support in de volle breedte. Ten eerste 

omvat het plan de gehele functionele ondersteuning en optimale inzet van 

computertechnologie in de primaire en de ondersteunende processen. Ten tweede bevat 

het de technologie die Functioneel support zelf nodig heeft (zoals monitoringtools, tools 

voor het uitvoeren van tests, het vastleggen van calls en dergelijke) en tot slot de 

behoeften aan organisatorische aanpassingen binnen Functioneel support zelf. 
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HOE WEET JE DAT HET DOEL IS BEREIKT? 

De volgende indicatoren geven aan of bovenstaand doel bereikt is. 

▪ De uiteindelijke realisatie komt binnen een vastgestelde bandbreedte (bijvoorbeeld 

tussen + en -10% of + en -20%) overeen met het hier opgestelde behoefteplan, 

inclusief de eventueel daarop aangebrachte aanpassingen in het jaar van uitvoering; 

▪ Fouten/omissies die in de voorgaande jaarcyclus zijn geconstateerd, zijn niet nogmaals 

opgetreden. Met andere woorden, er is aantoonbaar geleerd van het verleden in het 

kader van voortdurende verbetering); 

▪ De tevredenheid van alle betrokken partijen (gebruikers, management, Functioneel 

support) is op afgesproken niveau.  

TAKEN 

De taken in dit taakgebied kennen een jaarcyclus die als volgt schematisch weer te geven 

is: 

  

NB Een jaar kan, zoals in het schema hierboven geschetst, een kalenderjaar (01-01 t/m 

31-12) betreffen, maar bijvoorbeeld ook een schooljaar (01-08 t/m 31-07) zijn. In de 

opmerkingen aan het eind van dit document wordt nader ingegaan op nog andere 

mogelijkheden, zoals een voortschrijdend behoefteplan. 

1. INVENTARISEREN 

De input is afkomstig uit zeer diverse bronnen en kan op uiteenlopende tijdstippen worden 

aangeleverd. Het is dus zaak niet eenmaal per jaar te inventariseren maar binnen 

Functioneel support een punt te creëren waar op elk gewenst moment input voor het 

komend behoefteplan kan worden ingediend. In de hierna nog te beschrijven taak 

‘beoordelen’ wordt bezien of ingebrachte punten in het komend behoefteplan worden 

meegenomen, op de lijst blijven staan voor een volgend behoefteplan of definitief 

afgevoerd worden.  
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Bronnen zijn onder andere: 

1. De vastgestelde strategie, die hier wordt vertaald naar activiteiten voor komend 

jaar; 

2. De projectenkalender met projecten die meerdere jaren lopen. De in het kader van 

die projecten in het komende jaar uit te voeren activiteiten moeten worden 

geïnventariseerd; 

3. Wijzigingsverzoeken die dusdanig van omgang of aard zijn dat ze niet in het 

bestaande behoefteplan passen en daarom in het nieuwe behoefteplan moeten 

worden meegenomen; 

4. Een audit/controle waarin door een interne/externe eenheid is vastgesteld dat in de 

huidige producten/diensten/werkwijze ongewenstheden zitten, suboptimale inzet 

van computertechnologie of andere fouten of verbeterpunten aanwezig zijn; 

5. Ideeën van gebruikers/management voor verbeteringen; 

6. Het huidige behoefteplan, waarin vooral het operationele werk van het lopende jaar 

terug te vinden is. Er moet worden bekeken in hoeverre dit ongewijzigd zal worden 

voortgezet en het huidige behoefteplan is op dit vlak de beste informatiebron. 

Verder staan in het huidige behoefteplan de wijzigingen/vernieuwingen die dit jaar 

worden uitgevoerd en die moeten worden vertaald naar de operationele 

consequenties voor het volgende jaar (verhoging/verlaging operationele 

beheeractiviteiten); 

7. De huidige PDC, waarin de huidige producten en diensten terug te vinden zijn; 

8. Sommige bedrijven werken met een bepaald ‘potje’ of een strippenkaart om voor 

bepaalde systemen relatief kleine wijzigingen zonder al te veel overhead uit te 
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kunnen voeren. Bij deze werkwijze is dit ‘potje’ terug te vinden in het huidige 

behoefteplan. Uiteraard moet bezien worden of (en zo ja in welke mate) dit volgend 

jaar wordt gehandhaafd, uitgebreid of verminderd; 

9. Het jaarlijkse inventarisatierondje, waarin iedere betrokkene nog eens expliciet 

wordt gevraagd de wensen in te dienen voor het komende behoefteplan op het 

gebied van computertechnologie en support ervan; 

10. Wijzigingen in kwaliteitsnormen in de gebruikersorganisatie of binnen het 

vakgebied computertechnologie zelf; 

11. Eigen inbreng (ideeën en voorstellen) vanuit Functioneel support; 

12. Roadmaps, releasekalenders etc. van leveranciers, ontwikkelingen in de organisatie 

van de leveranciers; 

13. Resultaten van uitgevoerde evaluaties; 

14. Organisatiewijzigingen, zowel van de gebruikers- als van de Functioneel-

supportorganisatie; 

15. Verwachte ontwikkelingen bij ketenpartners; 

16. Monitoring van het daadwerkelijk gebruik van systemen waaruit blijkt dat bepaalde 

functies structureel niet of niet goed/voldoende worden gebruikt. 

 

Ad 1: De vastgestelde strategie 

Niet voor niets op nummer 1 staat de in taakcluster Strategisch support opgestelde 

strategie. De strategie geeft een leidraad voor de komende 3 tot 5 jaar en binnen 

die context wordt het jaarplan voor het komende jaar opgesteld. Toch is er 

natuurlijk een wisselwerking; vanuit de operatie (Operationeel en change support) 

wordt het behoefteplan waar nodig tussentijds bijgesteld en een volgende 

verbeterd. En vanuit behoeftemanagement kan weer worden teruggekoppeld naar 

de strategie; op welke punten kan deze worden verbeterd? Ook op deze manier 

maakt Behoeftemanagement als spil in het hele MCTL-model zijn naam waar.   

 

Ad 5: Ideeën van gebruikers/management voor verbeteringen 

Input vanuit de gebruikersorganisatie moet vanzelfsprekend worden gestimuleerd. 

Dat kan op allerlei manieren, niet in de laatste plaats via gestructureerde 

overleggen. Een andere bekende manier om input te verkrijgen is het werken met 

de aloude ideeënbus en enquêtes. Deze laatste willen helaas wel eens ontsporen in 

lange lijsten met vragen waar dan toevallig de kwesties waar het werkelijk om gaat 

net niet zijn terug te vinden. Een eenvoudig A4’tje waar wel de nodige feedback 

van mag worden verwacht is: 
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Natuurlijk is dit maar een voorbeeld, maar het eenvoudige en open karakter 

stimuleert gebruikers om na te denken over wat zij als grootste verbeterpunt zien. 

 

Ad 11: Eigen inbreng vanuit Functioneel support 

Input voor het behoefteplan komt vanzelfsprekend vanuit de gebruikersorganisatie. 

Functioneel support heeft niet alleen de taak die input netjes op en uit te werken 

en het resultaat als advies presenteren, zoals sommige consultancybedrijven doen. 

Vanuit eigen kennis en ervaring kan Functioneel support grote toegevoegde waarde 

leveren. Functioneel support heeft immers brede kennis van het reilen en zeilen 

van de gebruikersorganisatie en tegelijkertijd een onafhankelijke positie ten 

opzichte daarvan. Daardoor kan Functioneel support vanuit een ander perspectief 

kijken naar bijvoorbeeld bedrijfsprocessen en de toepassing van 

computertechnologie daarin.  
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Ad 16: Anonieme monitoring van interne systemen 

Op internet worden op grote schaal en heel gedetailleerd data bijgehouden van het 

gedrag van bezoekers van bijvoorbeeld websites. Dat wordt vooral gedaan vanuit 

commercieel oogpunt: hoe meer van een bezoeker bekend is, hoe beter 

commerciële uitingen en aanbiedingen op maat kunnen worden gedaan. Minder 

bekend is dat het precies zo mogelijk is gedrag van interne gebruikers te volgen. 

Hoewel dat vanuit privacy-oogpunt wel haken en ogen heeft, biedt dat 

aantrekkelijke toepassingsmogelijkheden. Zo kunnen menuschermen dynamisch 

per gebruiker aangepast worden (veel gekozen menu-opties bovenaan, data 

weglaten die kennelijk toch nooit worden gebruikt). Het is ook mogelijk op de 

achtergrond systemen te analyseren: bij welke schermen worden opvallend vaak 

fouten gemaakt, waar blijven gebruikers ‘hangen’ (doordat de inhoud blijkbaar 

onduidelijk is), welke onderdelen van systemen worden meer of juist minder 

gebruikt dan vooraf is verondersteld?  

Een behoefte moet op zodanig niveau worden gedetailleerd, dat tijdens de jaarlijkse 

besluitvormingsfase (zie hierna bij de taak ‘Afwegen en beslissen’) een besluit kan worden 

genomen. Dat houdt in dat het detailleringsniveau nog niet zodanig hoeft te zijn dat een 

en ander direct zou kunnen worden uitgevoerd. De inhoud van de wijziging, een 

impactanalyse (op zowel organisatorisch als technisch vlak) en een kosten-batenanalyse 

dienen wel te zijn uitgewerkt. Als het een wijziging op een bestaand systeem betreft, kan 

het nuttig zijn het belang van dat huidige systeem en het (werkelijke) huidige gebruik aan 

te geven. Een relatief kleine wijziging in een belangrijk of veel gebruikt systeem kan 

immers een heel groot effect hebben (en andersom een grote wijziging in een niet zo 

belangrijk systeem ook).  

2. EVALUEREN 

Het behoefteplan van het afgelopen jaar wordt inhoudelijk beoordeeld: waren precies de 

juiste onderwerpen opgenomen, hoe verliep de uitvoering, zijn er onverwachte zaken 

boven water gekomen, waar zijn fouten gemaakt die in de toekomst vermeden kunnen 

worden?  

Evalueren aan het begin of aan het eind? 

Evalueren is een taak die vaak als laatste wordt uitgevoerd. Dit leidt ertoe dat van 

de ervaringen van dat moment een evaluatierapport wordt gemaakt, met de 

bedoeling dat dat als input dient voor een volgende keer. Omdat die volgende keer 

vaak pas na lange tijd aan de orde komt worden de geleerde lessen (‘lessons 

learned’) niet meegenomen, zijn ze niet meer relevant, of is de kennis alweer 

weggezakt. Daarom kiest MCTL ervoor te gaan evalueren vlak voor het moment 

waarop werkelijk en (vrijwel) direct gebruikgemaakt wordt van de 
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evaluatieresultaten. Via deze werkwijze is het heel natuurlijk om de 

evaluatieresultaten meteen te gebruiken in het volgende behoefteplan.  

De focus in evalueren ligt op het voorkomen van herhaalfouten. Elke nog niet eerde 

uitgevoerde activiteit (project/wijziging) houdt het risico van onverwachte fouten in zich. 

Maar via evalueren is eenvoudig te voorkomen dat gemaakte fouten keer op keer opnieuw 

worden gemaakt. De kunst is hier dus om te zorgen dat elke fout hooguit één keer wordt 

gemaakt. 

3. AFWEGEN EN BESLISSEN 

De gehele lijst met alle geïnventariseerde behoeften wordt in ogenschouw genomen. In 

het algemeen zijn er veel meer behoeften dan die welke in een jaar kunnen worden 

gerealiseerd. Niet alleen zijn er financiële en capaciteitsgrenzen, ook het vermogen van 

een organisatie om veranderingen te absorberen is relatief beperkt. Veruit het grootste 

deel van de inspanningen in een gemiddelde organisatie gaat op aan het operationele werk. 

Daarom moet hier scherp worden gekozen en indien de hiervoor genoemde taak 

‘Inventariseren’ goed is uitgevoerd, is de wensenlijst voor het komende jaar geheel 

uitgewerkt en compleet. Vervolgens wordt een afweging gemaakt. Deze heeft vaak een 

financiële component (wat kost het en wat levert het op?): de business case. Toch is de 

financiering niet het enige aspect van overweging. Een aanzienlijk deel van de wijzigingen 

is simpelweg niet te reduceren tot een eenvoudige vraag over euro’s.  

De mogelijkheden en grenzen van een business case. 

Een business case is een instrument om een wijziging te beschouwen op haar 

financiële consequenties. Het geeft al snel inzicht in de kosten van een wijziging. 

Het probleem bij een business case is dat de baten lang niet altijd in geld zijn uit 

te drukken.  

Voorbeeld 1 

Er is een softwarepakket dat een productielijn ondersteunt. Met het doorvoeren van 

een wijziging zullen de kosten per geproduceerd eenheid product met € 0,10 dalen. 

In dit geval zijn heel eenvoudig de kosten tegen de baten af te wegen; de ROI 

(return on investment) is goed te bepalen. 

Voorbeeld 2 

Er is een aanpassing in een systeem bedacht, waardoor de veiligheid in een 

ziekenhuis wordt verhoogd (de kans op een virusuitbraak wordt met 17% 

verkleind). Mooi, maar wat is dat waard in geld uitgedrukt? En als er al in geld 

wordt gerekend, dan blijft toch het onaangename gevoel overheersen dat patiënten 

kennelijk tot een kosten-/batenpost kunnen worden gereduceerd. 

Voorbeeld 3 
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Een afdeling marketing heeft een aanpassing bedacht waardoor de time to market 

van bepaalde producten kan worden verkort van drie naar twee maanden. De 

kosten van de aanpassing zijn duidelijk, maar wat die gaat opleveren is nog maar 

de vraag.  

In organisaties die een sterk maatschappelijk karakter hebben wordt daarom wel gewerkt 

met een mBC (maatschappelijke Business Case). Daarin worden zowel de financiële als 

maatschappelijke aspecten meegenomen. In plaats van over mBC wordt ook wel 

gesproken over Public Value. 

Naast de financiële component kunnen ook de volgende aspecten worden meegenomen in 

het beslistraject. 

1. De samenhang tussen de individuele wensen: indien A wordt uitgevoerd, moet B 

ook uitgevoerd. Of – nog iets lastiger – A en B zijn samen wel rendabel terwijl A 

dat zonder B niet is; 

2. De cultuur- en machtsverhoudingen in een organisatie. Rationeel kan alles keurig 

zijn onderbouwd en afgewogen, maar toch worden sommige wijzigingen uitsluitend 

uitgevoerd vanwege bepaalde managementverhoudingen, machtsfactoren, 

intermenselijke verhoudingen (de beroemde “gun”-factor), “lijntjes uit het 

verleden”, etc.; 

3. Bij sterk gelimiteerde financiële mogelijkheden (of beperkte mogelijkheden op het 

gebied van capaciteit) geeft men soms de voorkeur aan wijzigingen die een extra 

functionaliteit tot gevolg hebben boven meer rendabele aanpassingen in het 

bestaande systeem om efficiëntiewinst te behalen. Gevoelsmatig ligt het besteden 

van tijd en geld aan uitbreidingen/nieuwbouw anders dan aan verbetering van 

bestaande systemen.  

Een belangrijk onderdeel van de uiteindelijke afweging/besluitvorming is de afstemming 

met Financieel management, Capaciteitsmanagement en Kwaliteitsmanagement: 
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De taakgebieden uit het taakcluster Managementsupport geven de kaders waarbinnen 

moet worden geopereerd. Toch is het verstandig deze kaders op dit moment niet als 

vaststaand feit te beschouwen. Het komt zeker voor dat een organisatie dusdanig financieel 

gestuurd is dat er voor inzet van computertechnologie een vast bedrag per jaar of een vast 

percentage van de omzet beschikbaar is. Goedbeschouwd is dit een buitengewoon vreemde 

manier van werken: indien één aan computertechnologie bestede euro rendabel is (dus 

meer dan één euro oplevert), is dat logischerwijs een goede reden om die euro uit te 

geven, ongeacht of die binnen het financiële kader van de organisatie valt of niet. Wat 

uiteraard wel een goede reden kan zijn om die euro toch niet uit te geven, is dat de 

organisatie zo slecht in de slappe was zit, dat de gewenste euro er eenvoudigweg niet is.  

Hetzelfde geldt voor capaciteitsmanagement: elk uur dat in het kader van het behoefteplan 

besteed gaat worden, moet een welbesteed uur zijn. Toch zijn hier vreemde effecten 

waarneembaar in het geval een organisatie moeite heeft om de beschikbare 

(mens)capaciteit flexibel in te zetten. Het effect is dan dat er taken worden uitgevoerd die 

niet erg zinvol zijn en minder opleveren dan ze feitelijk kosten. Maar het personeel zit er 

toch en het is of deze taken uitvoeren of duimendraaien. Al met al bestaat er dus een 

wisselwerking tussen behoeftemanagement enerzijds en capaciteits- en financieel 

management anderzijds. 

Kwaliteitsmanagement is van de drie taakgebieden in het taakcluster Managementsupport 

(dat later behandeld zal worden) het meest kaderscheppend voor Behoeftemanagement. 

Anders gezegd: alle uit te voeren werkzaamheden en op te leveren producten en diensten 

moeten voldoen aan gestelde kwaliteitseisen. Hoewel in de praktijk vrij uitzonderlijk, kan 

andersom Behoeftemanagement vanwege wijzigingen in het kwaliteitsniveau 

Kwaliteitsmanagement beïnvloeden: de kwaliteitsnormen worden aangepast. 

Het waarderen van alle verzamelde input. 

Het afwegen en beslissen kan worden geconcretiseerd door het maken van een lijst met 

factoren waarmee alle input voor het behoefteplan van een score kan worden voorzien. 

Daardoor ontstaat een objectief beoordelingsmechanisme. Een grove, eerste schifting kan 

gemaakt worden met behulp van de MoSCoW-methode: 

De MoSCoW-methode is een manier om prioriteiten te stellen. De letters 

staan voor:  

- Must haves: deze eisen (requirements) moeten in het eindresultaat 

terugkomen, zonder deze eisen is het product niet bruikbaar; 

- Should haves: deze eisen zijn zeer gewenst, maar zonder is het 

product wel bruikbaar; 

- Could haves: deze eisen zullen alleen aan bod komen als er tijd 

genoeg is; 

- Won’t haves: wijzigingen die nu niet aan bod komen maar worden 

geparkeerd voor later. 
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Binnen de vier benoemde onderdelen moet vervolgens een verdere ordening worden 

aangebracht. De must haves vormen de uitzondering; deze komen altijd in het 

behoefteplan terecht. Indien er toch twijfel ontstaat over het al dan niet opnemen van een 

must have, is er maar een conclusie mogelijk: het is geen echte must have!  

Om bijvoorbeeld binnen de should haves een preciezere ordening aan te brengen, kan 

worden gewerkt met een lijst met criteria. Een voorbeeld hiervan vindt u hieronder.  

Elk voorstel dat is ingediend voor opname in het behoefteplan wordt aan 

de hand van de volgende criteria beoordeeld: 

1. Bijdrage aan realisatie bedrijfsstrategie; 

2. Bijdrage aan efficiency bedrijfsproces/organisatie; 

3. Bijdrage aan effectiviteit bedrijfsproces/organisatie; 

4. Kans op financiële schade bij niet uitvoeren; 

5. Kans op imagoschade bij niet uitvoeren; 

6. Vereisten vanuit lifecyclemanagement (leveranciers); 

7. Vereisten vanuit interne kaders/management; 

8. Afhankelijkheden/relaties met andere voorstellen; 

9. Vereisten vanwege veranderingen bij ketenpartners. 

 

De criteria kunnen vervolgens worden voorzien van een weegfactor.  

Weegfactoren.  

Bij de beoordeling van een voorstel kan aan elke criterium een waarde 

worden toegekend. Om het een en ander verder te verfijnen, kan per set 

van criteria een bepaalde schaal worden gehanteerd (1-10, 1-5, hoog, 

middelhoog-laag). Moeten bepaalde criteria zwaarder wegen dan andere, 

dan kan aan elk criterium een weegfactor worden toegekend. Door op een 

juiste manier met waarden en weegfactoren te spelen, ontstaat een 

evenwichtige beoordeling.  

Overigens wegen niet alle criteria even zwaar voor elke gebruikersgroep. 

Men kan er daarom voor kiezen de weegfactoren per gebruikersgroep vast 

te stellen.  

Weegfactoren zijn niet statisch. De kans op imagoschade zal bijvoorbeeld 

zwaarder gaan wegen als de organisatie in de afgelopen jaren (te) vaak 

negatief in het nieuws is geweest. Zodra het imago hersteld is, kan de 

weegfactor van dit criterium naar beneden worden bijgesteld.  

Een valkuil is dat belanghebbenden die het niet met het eindoordeel eens 

zijn, geneigd zullen zijn de beoordeling en de weegfactoren achteraf aan 

te passen. Het spreekt voor zich dat dit niet de bedoeling is, tenzij echte 
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fouten zijn gemaakt. Met het structureel aanpassen van de weegfactoren 

moet al helemaal met de nodige terughoudendheid worden omgegaan.  

 

Voorbeeldschema om voorstellen objectief te scoren: 

  

 

Alternatief scoringsmodel 

 Er zijn verschillende manieren om een ordening in alle ingediende 

voorstellen te krijgen. Zo is een heel aardige alternatieve methode die 

waarbij elke gebruikersgroep/belanghebbende een aantal munten krijgt 

en deze munten zelf mag verdelen. De voorstellen met de meeste munten 

komen bovenaan in het behoefteplan te staan en worden komend jaar 

uitgevoerd. Belangrijke gebruikersgroepen kunnen eventueel (op basis 

van grootte/bedrijfsbelang) meer munten krijgen dan minder belangrijke.  

Scoring moet zo zijn ingericht dat er zoveel mogelijk unieke waarden ontstaan. Incidenteel 

hoeft het geen probleem te zijn als meerdere voorstellen dezelfde score krijgen. Is meteen 

duidelijk of de voorstellen in aanmerking komen voor opname in het behoefteplan, dan is 

er geen verdere actie nodig. Er ontstaat pas een probleem wanneer de voorstellen op de 

grens van al dan niet opnemen terechtkomen. Dan kan aan betrokkenen gevraagd worden 

de score te heroverwegen of een aanvullend criterium en een andere weegfactor te 

bedenken. 
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Tot slot kunnen aspecten als de te besteden tijd/financiële middelen en of het voorstel leidt 

tot een quick win ook nog worden meegenomen. Het kan de organisatie om allerlei redenen 

goed uitkomen op relatief kortere termijn aantoonbaar, kleinere verbeteringen te 

realiseren. Het gevaar hierbij is wel dat na een afgewogen keuze een voorstel op 

oneigenlijke gronden wordt meegenomen in het behoefteplan.  

4. OPSTELLEN BEHOEFTEPLAN 

Is besloten welke wensen in het behoefteplan voor het komend jaar zullen worden 

opgenomen, dan is het tijd dit plan te gaan uitwerken. Waak ervoor dat dit plan niet een 

verzameling losse wensen wordt met een nietje erdoorheen. Alle items moeten op een 

bepaalde manier worden geordend (per gebruikersgroep, per bedrijfsproces, per systeem) 

en op een samenhangende wijze worden beschreven. Aldus ontstaat een totaalbeeld van 

wat er in het komende jaar gewenst is. Vervolgens worden een samenhangend financieel- 

en capaciteitsoverzicht en een risicoanalyse over het geheel toegevoegd.  

Voorbeeld inhoudsopgave behoefteplan 

1. Visie en strategie  

<Vertaling visie en strategie naar komend jaar> 

2. Ontwikkelingen 

<Beschrijving andere ontwikkelingen die van invloed zijn op 

jaarplan> 

3. Overzicht activiteiten jaar X 

<Inhoudelijke beschrijving van alle activiteiten> 

a. Doorlopende operationele werkzaamheden 

b. Projecten / kleinere aanpassingen 

c. Overige activiteiten 

4. Mapping activiteiten op bedrijfsprocessen 

< Hier worden de onder 3 beschreven, op de bedrijfsprocessen 

uit te voeren activiteiten afgebeeld > 

5. Mapping activiteiten op organisatieonderdelen 

<Hier worden de onder 3 beschreven, op de 

organisatieonderdelen uit te voeren activiteiten afgebeeld > 

6. Risico’s 

7. Begroting  

<Vertaling van de onder 3 beschreven activiteiten in inzet van 

mensen en budgetten> 

a. Menscapaciteit 

b. Budget 

8. Aanbevelingen 

<Eventuele aanbevelingen> 

 

Tip: zorg ervoor dat voor de gebruikersorganisatie het behoefteplan inzichtelijk is en de 

voor hen relevante onderdelen duidelijk herkenbaar zijn. Dit zorgt voor een beter draagvlak 

tijdens de uitvoering. Hou het behoefteplan voor de gehele organisatie echter wel als 
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geheel, zodat ook duidelijk is wat voor de andere organisatieonderdelen wordt gedaan. Er 

bestaat voor de gehele organisatie dus maar één behoefteplan. 

5.  (LATEN) UITVOEREN BEHOEFTEPLAN, BEWAKEN EN BIJSTELLEN 

Gedurende het jaar waarvoor het behoefteplan is geschreven, zullen talloze activiteiten 

worden ontplooid om alle beschreven wensen te realiseren. Vanuit Behoeftemanagement 

worden daarvoor de taakclusters Operationeel support en Change support gebruikt. Via 

het taakcluster Operationeel support worden alle operationele werkzaamheden uitgevoerd 

en via het taakcluster Change support zijn alle gewenste aanpassingen en uitbreidingen te 

realiseren. 

Vanzelfsprekend worden sommige taken door leveranciers uitgevoerd, maar ook intern 

Functioneel support zal samen met Infra- en Applicatiesupport taken dienen uit te voeren. 

Tot slot zal de gebruikersorganisatie zelf in beeld komen om taken of deeltaken uit te 

voeren. Behoeftemanagement bewaakt de totale uitvoering van alle taken op het 

afgesproken kwaliteitsniveau en binnen de afgesproken planning. Indien nodig wordt 

bijgestuurd vanuit Behoeftemanagement zelf of via het taakcluster Managementsupport.  

Tijdens de periode van uitvoering van het behoefteplan draagt elke ondernomen taak bij 

aan de realisatie van de doelstellingen die in dat plan zijn opgenomen (effectiviteit). 

Daarnaast dient te worden bewaakt of elke uitgevoerde taak, met behoud van de 

afgesproken kwaliteit, tegen de laagste kosten/aantal uren en in de kortst mogelijke tijd 

is uitgevoerd (efficiency). Hierbij gaat effectiviteit voor efficiency: mocht het doel van een 

taak slechts kunnen worden behaald door er meer geld of uren aan te besteden dan dient 

dat te worden geregeld via een bijstelling in het behoefteplan, en uiteindelijk in het 

taakcluster Managementsupport worden verwerkt. 

Hoe goed doordacht een behoefteplan binnen Behoeftemanagement ook is, gedurende het 

jaar van uitvoering moeten onderdelen ervan worden gewijzigd, toegevoegd of geschrapt 

als gevolg van voortschrijdend inzicht of onverwachte interne of externe gebeurtenissen. 

Dat is geen probleem. De organisatie dient zo te zijn ingericht dat, binnen het taakcluster 

Managementsupport omschreven grenzen, bijstellingen kunnen worden gedaan. Het 

schema waarin aanpassingen op het behoefteplan gestructureerd worden aangepakt ziet 

er als volgt uit: 
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Input  

De input is een nieuw voorstel dat in de loop van het jaar binnenkomt en in aanmerking 

komt om serieus bekeken te worden. Dit voorstel kan afkomstig zijn vanuit de gebruiker 

maar zeker ook van Functioneel support zelf. 

Activiteiten  

De volgende activiteiten zijn te onderscheiden:  

1. Scoren 

Elk nieuw voorstel wordt eerst gescoord conform de bedachte methodiek (met bijv. de 

eerder beschreven MoSCoW-methode, weegfactoren etc.). Een nieuw voorstel wordt dus 

op dezelfde manier beoordeeld als degene die al op de lijst staan. Er ontstaat een goed 

beeld van het nieuwe voorstel ten opzichte van de lijst, er is meteen duidelijk welke positie 

dit nieuwe voorstel in gaat nemen;  

2. Hoger dan laagste op de lijst? 

Scoort een voorstel niet hoger dan de laagste op de huidige lijst in het behoefteplan, dan 

is het kennelijk niet relevant genoeg voor het huidige jaar. Het voorstel kan eventueel 

worden opgenomen in een volgend jaarplan. Scoort een voorstel hoger, dan wordt het 

verder uitgewerkt;  
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3. Voorstel maken met consequenties lopende werkzaamheden 

Het voorstel wordt verder uitgewerkt waarbij de consequenties voor het huidige jaarplan 

en lopende werkzaamheden worden meegenomen. Scoort een nieuw voorstel hoger dan 

een bestaand voorstel waarvan de uitvoering bijna afgerond is, dan kan er alsnog voor 

gekozen worden eerste het bestaande af te maken. Met andere woorden, prioriteitsstelling 

is een goede zaak maar er kunnen argumenten zijn die er toch voor zorgen dat er enigszins 

aan wordt gesleuteld;  

4. Akkoord? 

Het voorstel wordt nogmaals beoordeeld en indien aanpassing van de lijst niet akkoord is, 

kan het alsnog in een volgend jaarplan worden meegenomen. Dit zal met name het geval 

zijn als de consequenties van aanpassing van de lijst erg groot zijn of het voorstel pas 

bijvoorbeeld voor december op de rol zou komen te staan. Verschuiving naar het begin 

van het nieuwe jaar is dan geen slechte zaak; 

5. Lijst huidig jaarplan aanpassen 

Indien akkoord wordt de lijst in het huidige behoefteplan aangepast;  

6. Uitvoeren, evt. temporiseren weggevallen onderdelen 

De uitvoering wordt verder ter hand genomen. Eventueel worden de nodige acties 

ondernomen om reeds opgestarte werkzaamheden van voorstellen die uit het behoefteplan 

zijn verdwenen af te ronden; 

Output  

De output wordt gevormd door de bijgewerkte lijst, die al in uitvoering is.  

 

Het volgende is nog op te merken over het aanpassen van het behoefteplan.  

Het soepel aanpassen van het behoefteplan tijdens uitvoering 

Bijstellingen van het goedgekeurde behoefteplan in het jaar waarin dit plan wordt 

uitgevoerd, zijn geen ongewone zaak. Toch wordt weleens geprobeerd het 

behoefteplan geheel dicht te timmeren, vooral op capaciteits- en financieel gebied. 

Daardoor verlopen bijstellingen moeizaam of wordt de oplossing in het grijze circuit 

gevonden; visueel blijven de financiële en capaciteitsplanningen kloppend, maar de 

onderliggende activiteiten zijn wel degelijk veranderd. Met andere woorden: er 

wordt illegaal geschoven met potjes. Het vertroebelt het beeld van het werkelijke 

verloop van de uitvoering en het ontneemt de organisatie de mogelijkheid het 

behoefteplan de volgende keer op dit vlak te verbeteren.  

Hoe kan nu vooraf worden gezorgd voor de nodige flexibiliteit in de financiële en 

capaciteitsplanning, zodat bijstellingen soepeler verlopen? Een paar voorbeelden: 

Voorbeeld 1 
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Het behoefteplan wordt gemaakt en de bijbehorende financiële en 

capaciteitsplanning worden opgesteld. Daarbovenop wordt 5 of 10% aan meerwerk 

ingepland. Op deze wijze heeft de organisatie de mogelijkheid aanpassingen op 

eerder goedgekeurde items uit te voeren zonder direct de financiële of 

capaciteitsplanning te moeten aanpassen. Uiteraard dient elke bijstelling van het 

behoefteplan nog steeds te worden beoordeeld op nut en noodzaak! 

Voorbeeld 2 

Het behoefteplan en een bijbehorende financiële en capaciteitsplanning zijn 

gemaakt. In het behoefteplan is echter nadrukkelijk het belang van elke activiteit 

aangegeven (prioriteit). Op het moment dat nu een aanpassing/uitbreiding moet 

plaatsvinden, gaat dit automatisch ten koste van de activiteit die in de lijst 

onderaan staat. Er wordt in dit systeem dus niet geschoven met tijd of geld, maar 

met activiteiten.  

Voorbeeld 3 

Er wordt een apart potje met uren/euro’s gereserveerd, maar nog niet gelabeld. In 

de loop van het jaar kan hieruit worden geput voor nieuw binnengekomen 

voorstellen. Deze nieuwe voorstellen gaan op deze wijze niet direct ten koste van 

werkzaamheden op eerder goedgekeurde items. Wel moet elke besteding van 

uren/euro’s natuurlijk worden onderbouwd. 

Output  

Na uitvoering van een behoefteplan zijn de operationele taken op het juiste niveau 

uitgevoerd en aanpassingen/uitbreidingen gedaan, zodat in de komende jaren de 

bedrijfsprocessen, producten en diensten van de organisatie waar mogelijk (nog) beter 

functioneel worden ondersteund met inzet van precies de juiste computertechnologie. 

6. BEHEER PDC 

Het beheer van de PDC (Product- en Dienstencatalogus) is een taak die logischerwijs 

voortkomt uit het opgestelde behoefteplan. De PDC geeft het huidige aanbod weer aan 

producten en diensten die door infra-, applicatie- en functioneel support aan de 

gebruikersorganisatie kan worden geleverd. Het behoefteplan geeft feitelijk de 

aanpassingen op de PDC voor het komend jaar aan. Schematisch is dit als volgt weer te 

geven: 
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Het beheer van de PDC biedt een mooie mogelijkheid voor extra controle van het 

behoefteplan. Zodra alle aanpassingen uit het behoefteplan zijn verwerkt in de huidige 

PDC, is conform bovenstaand schema de volledige PDC voor komend jaar ontstaan. Op dat 

moment kan elke gebruikersorganisatie zich afvragen: zijn alle behoeften die wij voor 

volgend jaar voorzien, in deze toekomstige PDC te vinden?  

En PDC is vergelijkbaar met een menukaart in een restaurant. Goed beschouwd is een 

restaurant zonder menu(kaart) net zo vreemd als een gebruikersorganisatie zonder PDC. 

Toch blijkt het in de praktijk geen eenvoudige zaak een bruikbare PDC op te stellen en te 

beheren. Dit onderdeel gaat ervan uit dat er een PDC aanwezig is en dat deze in het kader 

van beheer wordt aangepast/verbeterd. Is er nog geen PDC beschikbaar, dan wordt in de 

paragraaf ‘Opmerkingen’ (verderop in dit document) aangegeven hoe een eerste versie 

gestructureerd kan worden gecreëerd. 

AANPASSEN PDC 

De procedure voor het daadwerkelijk aanpassen van de PDC ziet er als volgt uit: 
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Input  

De input is een aanpassing voortkomend uit het behoefteplan. 

Activiteiten  

De volgende activiteiten zijn te onderscheiden:  

1. Verzamelen data product/dienst 

Om een goede beschrijving te maken die past binnen de PDC moet soms nog wat extra 

informatie worden verzameld;  

2. Goedgekeurd? 

Is er voldoende informatie beschikbaar om de PDC te gaan aanpassen? Zo nee, dan moet 

stap 1 worden herhaald en verbeterd;  

3. Aanpassen PDC 

De PDC moet worden aangepast. Niet alleen moeten soms nieuwe producten/diensten 

worden toegevoegd, maar ook bestaande worden afgevoerd. Het zondermeer verwijderen 

uit de PDC is vaak niet mogelijk, omdat een bestaande product/dienst nog wordt gebruikt. 

Een gebruikelijke manier van werken is om in dat geval de bestaande product/dienst te 

voorzien van een einddatum en nieuwe levering van dit product/dienst te blokkeren. Op 

die manier wordt een “uitsterfbeleid” gehanteerd en wordt het uiteindelijk daadwerkelijk 

beeindigen van de product/dienst, en dus het daadwerkelijk verwijderen uit de PDC, 

vergemakkelijkt; 

4. Publiceren aangepaste PDC 

De aangepaste PDC moet worden gepubliceerd. Doorgaans is dat tegenwoordig geen 

ingewikkelde zaak omdat de meeste PDC’s uitsluitend nog digitaal op een intranet zijn te 

vinden. Oudere exemplaren moeten worden verwijderd en de ingangsdatum van de nieuwe 

moet duidelijk zijn. Ook is enige communicatie hierover soms op zijn plaats, hoewel daar 
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terughoudendheid in is geboden. Communicatie op dit vlak is al snel zinloos omdat er 

alleen aandacht is voor de PDC indien een gebruiker is nodig heeft. Niet eerder, niet later. 

Alleen de direct betrokken gebruikers waarvan bekend is dat ze grote behoefte hebben aan 

het nieuw toegevoegde/aangepaste product/dienst, kunnen apart worden ingelicht; 

5. Nazorg 

Nazorg is in het algemeen geen grote kwestie maar mochten er vragen leven over de 

aanpassing dan is het prettig als gebruikers weten waar ze terecht kunnen. Simpelweg een 

contactpunt noemen in de PDC is doorgaans voldoende.  

Output  

De output wordt gevormd door een aangepaste, gepubliceerde en in werking zijnde PDC. 

 

REDENEN VOOR HET CREËREN EN BEHEREN VAN EEN PDC 

Enkele belangrijke redenen om een PDC te creëren en beheren zijn de volgende. 

• Voor de afnemers (gebruikersorganisatie) is duidelijk wat kan worden geleverd; een 

PDC schept de juiste verwachtingen; 

• De klantvraag wordt gestuurd. Gebruikers maken een keuze uit de PDC in plaats 

van zelf lukraak dingen te bedenken (Als je in de PDC de keuze geeft uit drie soorten 

apparatuur, gaan ze daaruit kiezen. Als je aan gebruikers vraagt “Wat wil je 

hebben?” dan…); 

• Aan de leveringszijde (support) kan een efficiënte werkwijze worden ingericht zodat 

de beschreven producten en diensten snel en tegen redelijke kosten kunnen worden 

geleverd; 

• Producten en diensten die overbodig zijn (geworden) worden eerder geïdentificeerd 

en afgevoerd; 

• Er kan worden gemeten of Functioneel support de in de PDC gedane beloftes 

waarmaakt; 

• De PDC geeft mede een basis om in de toekomst verdere verbeteringen te initiëren.  

WAT MOET ER IN DE PDC WORDEN OPGENOMEN? 

• Alles wat de supportorganisatie (functioneel/infrastructureel/applicatief) kan en wil 

leveren in eenheden: 

o die voor de klant een geheel vormen; 

o waarvoor een klant wil betalen of die in haar ogen waarde 

vertegenwoordigen. 

Uiteindelijk moet de dekkingsgraad (hetgeen is beschreven in de PDC versus wat werkelijk 

geleverd wordt) 100% bedragen. Omdat op het gebied van bijvoorbeeld advies en 

innovatie niet altijd alles vooraf voldoende gedetailleerd te beschrijven is, is hier een 

escape noodzakelijk. Door in de PDC een paragraaf op te nemen onder de noemer ‘Overige 

producten en diensten’, waarin wordt beschreven dat op aanvraag en na goedkeuring 
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aanvullende niet-standaardproducten en -diensten kunnen worden geleverd, is eenvoudig 

een dekkingsgraad van 100% te bereiken. Zo ontstaat wel het gevaar dat bovenmatig veel 

producten/diensten langs deze weg geleverd worden. Dat bedreigt de samenhang van het 

operationele, technische landschap en veroorzaakt aan de kant van support inefficiënties. 

In beperkte mate kan het echter wel worden toegestaan zodat een supportorganisatie 

ontstaat die soepel kan omgaan met behoeften aan de gebruikerszijde, ook als deze (nog) 

niet expliciet zijn opgenomen in de PDC.  

DOELGROEP PDC 

De PDC is bedoeld voor iedereen die direct producten/diensten afneemt van de leverende 

supportorganisatie (functioneel, applicatief en infrastructureel). De gebruikers dus of, zo u 

wilt, de klanten. Het kan nuttig zijn een PDC op te delen in verschillende versies voor 

verschillende gebruikersgroepen. Zo kan het binnen een universiteit verstandig zijn een 

PDC te maken voor de ondersteunende diensten, een voor de faculteiten en een voor de 

studenten. Binnen een gemeente kan een PDC voor de interne organisatie gemaakt worden 

en een voor de inwoners (e-dienstverlening). Deze laatste kan dan worden samengevoegd 

met de producten en diensten die vanuit andere organisatieonderdelen aan de inwoners 

worden geleverd. Op deze wijze wordt de PDC (zoals binnen MCTL bedoeld) onderdeel van 

de aan de inwoners aangeboden PDC. 

TEMPLATE PDC 

Een PDC kan vele vormen hebben, maar de volgende template kan het nodige houvast 

geven: 

Template PDC 

1. Inleiding  

<Vertaling visie en strategie naar komend jaar> 

2. Doelstellingen 

<Doelstellingen, doelgroep en reikwijdte van PDC> 

3. Producten/diensten 

<Beschrijving van alle producten en diensten> 

Aspecten die per product/dienst kunnen worden uitgewerkt: 

 

• Type item 

• Gebruiksdoel 

• Functionaliteit 

• Gebruikersondersteuning 

• Openingstijden 

• Performance 

• Betrouwbaarheid 

• Reikwijdte (begrenzing) 

• Capaciteit (aantal 

transacties, 

opslagcapaciteit) 

• Instelmogelijkheden 

• Updates (wanneer/hoe) 

• Beveiliging 

• Eisen aan gebruikers 

• Servicelevel (afhandeling 

vragen/fouten) 

• Alternatieve oplossingen 

• Status 

(productie/uitgefaseerd) 

• Diversen 
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• Mogelijke koppelingen 

andere systemen 

 

4. Aanvragen/beoordeling/verstrekking 

<Informatie over wijze van aanvragen, beoordeling aanvragen 

en daadwerkelijke verstrekking van producten en diensten> 

5. Doorbelasting  

<Indien van toepassing: wat en hoe wordt doorbelast> 

6. Bijzonderheden 

<Evt. bijzonderheden> 

7. Contactgegevens 

<Contactgegevens van verstrekkende partij(en)> 

Indien gewenst kunnen nog meer onderdelen worden opgenomen, zoals welke eisen 

worden gesteld aan opleidings- en kennisniveaus voor het gebruik van bepaalde producten 

en welke attitude wordt verwacht in de omgang met (mobiele) apparatuur en 

wachtwoorden.   

OP WELK NIVEAU MOETEN PRODUCTEN/DIENSTEN WORDEN BESCHREVEN? 

Een voortdurend discussiepunt bij zowel de samenstelling als het onderhoud van een PDC 

is het niveau waarop producten/diensten moeten worden beschreven. Aan de ene kant 

worden de producten soms in dusdanig kleine eenheden beschreven dat een gigantische 

PDC ontstaat waarin voor de afnemers de verbanden tussen de individuele onderdelen heel 

lastig te onderkennen zijn. Een voorbeeld hiervan is scanning software. Dergelijke software 

is als los product vaak nauwelijks relevant en krijgt pas functioneel nut bij integratie met 

andere software. 

In andere gevallen worden producten/diensten dusdanig highlevel beschreven dat voor 

een afnemer moeilijk te bepalen is wat zij nu werkelijk inhouden. Zo kan er sprake zijn 

van ‘een tekstverwerker’ maar ook van ‘een service waarmee het samenstellen van 

documenten wordt ondersteund’.  

Er is geen richtlijn te definiëren die in elke situatie bruikbaar is. Wel dienen de beschreven 

producten/diensten voor de afnemers ervan herkenbaar te zijn. Omdat het kennisniveau 

in gebruikersorganisaties steeds verder stijgt wordt dit probleem met de jaren kleiner. Op 

het gebied van producten en diensten waarmee werkplekken kunnen worden ingericht en 

ondersteund, is het vaak geen enkel probleem de nodige technische eigenschappen van 

de betreffende onderdelen te benoemen. Evenzo geldt dit op softwaregebied: veel software 

en de eigenschappen ervan zijn goed te beschrijven, waarbij ook wat technischer termen 

kunnen worden gebruikt.   

Eventueel kan met voorbeelden van de eigen bedrijfsprocessen worden aangegeven waar 

en hoe de beschreven producten/diensten kunnen worden toegepast. 

Indien gewenst kan tot slot een (grafisch) overzicht van alle producten en diensten met de 

gerelateerde bedrijfsprocessen gemaakt worden. Aldus ontstaat een helder beeld van de 
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onderlinge samenhang tussen de producten en diensten enerzijds en de bedrijfsprocessen 

anderzijds. Eventueel kan ook de relatie worden opgenomen tussen de interne 

bedrijfsprocessen en de producten/diensten die aan de externe klanten van de organisatie 

worden geleverd. Aldus wordt duidelijk op welke wijze de in de interne PDC beschreven 

producten en diensten zich verhouden tot de producten en diensten die aan externe klanten 

worden geleverd.  

ER KUNNEN TAL VAN EISEN AAN EEN PDC GESTELD WORDEN.  VOORBEELDEN HIERVAN 

ZIJN:  

• Volledig; 

• Actueel; 

• Juist; 

• Begrijpelijk; 

• Eenduidig; 

• Gedetailleerd; 

• Acceptabel; 

• Realistisch; 

• Tijdgebonden; 

• Toegankelijk; 

• Aanpasbaar (flexibel); 

• Zelfverklarend. 

Daarnaast kan van belang zijn: 

• Of de PDC in meetbare termen is opgesteld; 

• Of deze bekend is bij de juiste personen; 

• Of de PDC zoveel mogelijk uitgaat van resultaatverplichtingen (i.p.v. 

inspanningsverplichtingen); 

• Of de beschreven producten en diensten efficiënt kunnen worden geleverd – 

bijvoorbeeld via service requests (zie taakgebied Gebruikersondersteuning). 

LEVENSCYCLUS PRODUCTEN/DIENSTEN IN EEN PDC 

Alle in de PDC beschreven producten en diensten kennen een bepaalde levenscyclus. Deze 

is als volgt: 

• Opstellen/creëren; 

• Pilot; 

• Productie (leverbaar); 

• Productie (niet meer nieuw leverbaar, maar reeds geleverde items worden nog wel 

ondersteund); 

• Afgevoerd. 

Alleen de producten en diensten die de status ‘productie’ hebben dienen in de PDC te zijn 

opgenomen. Soms is al bij de introductie van een product/dienst duidelijk hoe de 

levenscyclus van dit product/dienst zal zijn. Dat kan dan voor de duidelijkheid in de PDC 



MCTL – 7.1. Taakgebied Behoeftemanagement  v1.19.1 

 

 

2014 - 2019 MCTL. Kennis is om te delen, niet om te bezitten. 

 Overname met bronvermelding "www.mctl.nl" is daarom vrij. 

Taakgebied Behoeftemanagement 

V1.19.1 01-02-2019 Pagina 45 

 

worden beschreven. Ook kan het nuttig zijn de samenhang tussen verschillende producten 

en hun levenscyclus te beschrijven, bijvoorbeeld in het geval van verschillende opvolgende 

versies van software. In ITIL is de levensloop overigens terug te vinden via de indeling 

Service pipeline – Service catalog – Retired services. 

VERSIEBEHEER PDC 

Omdat na verloop van tijd verschillende versies van een PDC kunnen ontstaan, is 

versiebeheer noodzakelijk. Alleen de actuele versie dient voor iedereen toegankelijk te zijn. 

De oudere en toekomstige versies zijn alleen beschikbaar voor de direct betrokkenen.  

RELATIES MET ANDERE ONDERDELEN VAN MCTL 

Dit taakgebied kent de volgende belangrijke relaties: 

 

Behoeftemanagement is een spilproces in het MCTL-framework en heeft daardoor met alle 

andere onderdelen van MCTL een relatie. Ten eerste is er een duidelijke relatie met 

Contractmanagement. De aanpassingen die conform het behoefteplan zullen worden 

uitgevoerd, kunnen invloed hebben op de contracten met bestaande leveranciers en het is 

goed mogelijk dat nieuwe contracten moeten worden afgesloten. 

Daarnaast is er een belangrijke relatie met het taakcluster Strategisch support. Vanuit 

de daar gedefinieerde strategie zijn de nodige voorstellen te maken die in het behoefteplan 

voor komend jaar kunnen worden opgenomen. Verder is er logischerwijs een relatie met 
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Operationeel en Change support in verband met de realisatie van het behoefteplan. 

Andersom wordt vanuit deze twee taakclusters feedback geleverd waardoor het huidige 

behoefteplan op korte termijn waar nodig kan worden bijgestuurd en toekomstige 

behoefteplannen kunnen worden verbeterd. Tot slot geeft Managementsupport de 

kaders waarbinnen behoeftemanagement moet opereren en andersom kan het zo zijn dat 

bijvoorbeeld binnen Financieel management budgetten worden bijgesteld aan de hand van 

het concrete, vastgestelde behoefteplan.  

OPMERKINGEN 

De volgende opmerkingen zijn te maken in het kader van behoeftemanagement.  

1. VOORTSCHRIJDEND BEHOEFTEPLAN 

Doorgaans wordt een behoefteplan gemaakt voor het komende jaar, dat bijvoorbeeld een 

kalender- of schooljaar kan zijn. Het is echter ook mogelijk het behoefteplan 

voortschrijdend te maken. Na elk afgerond kwartaal wordt dat kwartaal afgevoerd en wordt 

er aan de voorkant een kwartaal toegevoegd: 

 

Er ontstaat dus per kwartaal een nieuw behoefteplan, dat dan ook precies weer één jaar 

vooruit kijkt. 

Op deze wijze is eenvoudiger bij te sturen en gevoelsmatig kan de doorlooptijd van 

voorstellen worden verkort. De relatie met Financieel management kan echter complexer 

worden, omdat deze afdeling veelal met kalenderjaren werkt. Deze manier van werken 

wordt ook wel ‘rolling forecast’ genoemd. 

2. VERHOUDING TIJD/GELD VOOR OPERATIE VERSUS 

AANPASSINGEN 

Een probleem bij het opstellen en uitvoeren van jaarplannen is dat de verhouding tussen 

operationele capaciteit/operationeel budget en capaciteit/budget voor aanpassingen 

ongemerkt verandert. Organisaties hanteren vaak een 60-40-verhouding, waarbij 60% 

van de beschikbare capaciteit/financiën wordt besteed aan het operationele werk en 40% 



MCTL – 7.1. Taakgebied Behoeftemanagement  v1.19.1 

 

 

2014 - 2019 MCTL. Kennis is om te delen, niet om te bezitten. 

 Overname met bronvermelding "www.mctl.nl" is daarom vrij. 

Taakgebied Behoeftemanagement 

V1.19.1 01-02-2019 Pagina 47 

 

aan aanpassingen. Deze verhouding kan echter sluipenderwijs veranderen, waardoor 

uiteindelijk alle beschikbare capaciteit/tijd opgaat aan de operatie en er vrijwel geen ruimte 

meer is voor het doen van aanpassingen. De volgende afbeelding illustreert dat: 

 

In dit voorbeeld leidt uitvoering van de aanpassingen in het jaarplan tot een structurele 

verhoging van 5% in operationele werkzaamheden in het volgende jaar. Bij gelijkblijvende 

capaciteit/financiële middelen zal daardoor in het volgend jaar nog slechts 35% overblijven 

voor verdere aanpassingen.  

De oorzaak van deze verandering is te vinden in de manier waarop behoefteplannen 

worden samengesteld en uitgevoerd. De nadruk ligt in het behoefteplan vaak op de 

aanpassingen in het komende jaar. De doorlopende operationele werkzaamheden worden 

met een simpele copy-paste uit het voorgaande jaarplan overgenomen. Doorgaans leidt 

de uitvoering van aanpassingen echter tot verzwaring in de operationele werkzaamheden. 

Hierboven is dat geïllustreerd: uitvoering van het behoefteplan leidt tot 5% meer 

operationele werkzaamheden. Het hoeft verder geen betoog dat, wanneer men deze lijn 

ongewijzigd voortzet, binnen een afzienbaar aantal jaren de verhouding bijvoorbeeld 98% 

- 2% zal worden, waardoor de mogelijkheden voor verdere aanpassingen wel zeer gering 

worden. 

Er zijn diverse oplossingen die in dit taakgebied kunnen worden ingezet om dit effect te 

voorkomen: 

1. Structureel verhogen beschikbare capaciteit/financiën: bij toename van het 

operationele beheer moeten de bijbehorende middelen voor het komende jaar mee 

worden begroot; 

2. Scherper kiezen in beheer: indien er werkzaamheden in het operationele beheer 

bijkomen, moet er ook iets worden geschrapt of verplaatst. Te denken valt hierbij 

aan het verplaatsen van werkzaamheden naar de gebruikers (uitbesteding aan de 

klant). Helaas is dit in de praktijk veelal niet mogelijk, of hooguit tijdelijk; 

3. Operationeel werk beperken door per functionaliteit maar één oplossing te 

accepteren en dus tijdig systemen uit te faseren; 
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4. Aanpassingen zodanig uitvoeren dat het operationele beheer niet toeneemt, maar 

gelijk blijft of zelfs afneemt; 

5. Aanpassingen in het behoefteplan opnemen die geen ander doel hebben dan de 

operationele beheerlast te verlagen. Te denken valt bijvoorbeeld aan 

standaardisatie en automatisering van beheertaken; 

6. Bij de besluitvorming over aanpassingen niet alleen de eenmalige investeringen 

meenemen, maar ook de beheerkosten over de hele looptijd van de functionaliteit. 

De aanpassingen die hierop slecht scoren maken zo minder kans in het behoefteplan 

te worden opgenomen; 

7. Het besef dat de verhouding tussen operatie en aanpassingen geen resultante is, 

maar een keuze waarop gestuurd kan worden.  

Tot slot: op lange termijn kan het heel goed zijn dat een verhouding van bijvoorbeeld 95% 

- 5% voor operatie respectievelijk aanpassingen de standaard wordt. In verschillende 

sectoren wordt relatief slechts een gering deel van de totaal beschikbare hoeveelheid 

capaciteit en geld aan aanpassingen besteed. Op dit moment is in veel organisaties echter 

nog sprake van een verdere uitbouw van de inzet van computertechnologie. Daarvoor is 

uiteraard extra capaciteit/budget nodig waardoor een verhouding van 60% - 40% of 70% 

- 30% geen bijzonderheid is.  

3. EERSTE VERSIE VAN EEN PDC CREËREN 

In dit taakgebied wordt ervan uitgegaan dat een PDC bestaat, en dat deze aan de hand 

van het behoefteplan wordt aangepast en beheerd. Bestaat er echter nog geen PDC, dan 

is aan de hand van onderstaand schema een eerste versie te creëren. 

 

Als input komt de zogenaamde ‘Present Mode of Operation’ als eerste in beeld. Deze 

omvat: 

1. De werkelijke, huidige producten en diensten die aan de huidige 

gebruikersorganisatie worden geleverd. Deze inventarisatie kan al heel veel input 

geven voor de op te stellen PDC; 
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2. De huidige (deel)beschrijvingen van geleverde producten en diensten. Vaak zijn er 

op deelterreinen beschrijvingen gemaakt, met name bij de introductie van nieuwe 

technologie/diensten. Veelal zijn deze beschrijvingen dan niet meer helemaal 

actueel, maar desondanks zeker van waarde; 

3. Informele afspraken met gebruikers. De verwachtingen die bij de 

gebruikersorganisatie leven zijn zeker ook een bron van input; 

4. Alle contractuele afspraken met leveranciers. Alles wat in deze contracten is 

vastgelegd wordt in enigerlei vorm doorgeleverd aan de gebruikersorganisatie. 

Alle geïnventariseerde elementen worden vervolgens geordend samengebracht in een 

template zoals eerder in dit taakgebied beschreven. Vervolgens worden alle 

onvolkomenheden zoals ontbrekende aspecten en onevenwichtigheden opgelost. Er vindt 

een afstemming plaats met de strategie en tot slot kan het hele traject nog eens worden 

geëvalueerd en uiteindelijk afgerond. 

Het komen tot een eerste versie van een PDC kan een behoorlijke tijdsinvestering vergen. 

Een PDC vormt echter een goede basis om operationeel precies die producten/diensten te 

leveren, waaraan aan gebruikerszijde behoefte is. Bij een goede opzet is de benodigde 

inspanning voor het beheer van de PDC relatief beperkt. Tot slot dient te worden 

opgemerkt dat het in een keer komen tot een perfecte PDC een heilloos streven is. Een 

veel betere aanpak is om middels de beschreven gestructureerde aanpak vrij snel tot een 

versie 1.0 te komen en deze vervolgens stapsgewijs waar nodig te verbeteren. Versie 1.0 

moet vanzelfsprekend wel voldoende juist en compleet zijn waarbij nog opgemerkt kan 

worden dat het ontbreken van producten/diensten doorgaans minder ernstig is dan grove 

fouten in de beschrijvingen.  

4. NEN-EN 15221 

Voor het beschrijven van producten en diensten op het gebied van computertechnologie 

bestaat geen specifieke NEN-norm. De NEN-EN 15221 heeft facilitymanagement als 

werkingsgebied en is vrij algemeen. Deze NEN-norm kan daardoor van pas komen bij het 

vaststellen van producten en diensten op het gebied van computertechnologie.  

5. ALTERNATIEF SCHEMA VERHOUDING BEHOEFTEPLAN, PDC EN 

CONTRACTEN 

Een alternatief schema om uit te drukken wat de verhouding is tussen het behoefteplan, 

de PDC en de contracten is het volgende: 
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In de kolommen zijn van links naar rechts de Klant, Intern FB/AS/IS en de Leverancier 

terug te vinden. In de twee rijen staan vervolgens “Nu” en het “Volgend jaar”. In de 

tussenliggende gedeelten staan vervolgens de relaties aangegeven. Op deze wijze is te 

zien wat in het komend jaar voor de drie in de kolommen weergegeven partijen gaat 

veranderen.   
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AAN DE SLAG! 

In dit deel van het werkboek gaat u daadwerkelijk aan de slag met het taakgebied Bepalen 

verandermogelijkheden. Volg de onderstaande stappen en aan het eind heeft u de 

veranderbehoefte in beeld.  

1. INVENTARISEREN 

De input voor het opstellen van een nieuw behoefteplan kan uit diverse bronnen komen en 

op verschillende tijdstippen ter beschikking komen. Er moet een centraal punt worden 

gecreëerd waar alle input wordt verzameld en al zo goed mogelijk gesorteerd. Er vindt 

tijdens de inventarisatie geen beoordeling plaats! Uitsluitend als evident is dat de 

betreffende input geen enkele waarde heeft voor het behoefteplan, kan deze worden 

genegeerd.   

Noteer hier de bronnen en de verschillende items die hiervan zijn verzameld:  

Bron Items 

  

  

  

  

  

Systematische verzameling van alle input kan het beste geschieden in een elektronische 

omgeving zoals bijvoorbeeld SharePoint. Voor een dergelijke omgeving dient een 

beheerder te worden aangesteld. Deze beheerder zorgt voor: 

- Ordening van de items 

- Beoordeling items op voldoende detaillering 

- Beoordeling items op voldoende kwaliteit 

Indien items niet voldoende gedetailleerd zijn of van onvoldoende kwaliteit, kan de 

beheerder actie ondernemen om dit alsnog op het juiste niveau te krijgen. De beheerder 

is beslist niet fulltime benodigd voor deze activiteit, maar de beheerder dient gedurende 

het hele jaar wel beschikbaar te zijn. 

Noteer hier de naam van de beheerder: 
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2. EVALUEREN 

Is dit taakgebied al eerder, in een vorige cyclus (vorig jaar) uitgevoerd? Dan zijn er 

ongetwijfeld punten genoteerd om het in deze cyclus beter uit te voeren.  

Noteer hier deze evaluatiepunten: 

 

 

 

 

 

 

Ook op dit moment, het moment waarop gestart wordt met de invulling van een nieuw 

behoefteplan, kan er nog eens worden teruggeblikt. Wat is uiteindelijk gerealiseerd, wat is 

bijgesteld, waar is de plank misgeslagen? 

Noteer hier de aanvullende evaluatiepunten: 

 

 

 

 

 

 

De evaluatiepunten moeten zoveel mogelijk leiden tot een betere aanpak om te komen 

tot een behoefteplan of tot een betere inhoud van het behoefteplan. 

3. AFWEGEN EN BESLISSEN 
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Alle items die in activiteit 1 zijn verzameld dienen tegenover elkaar te worden afgewogen. 

Aan de hand van criteria wordt de prioriteit van elk van de items bepaald. 

Indien al eerder een behoefteplan is opgesteld zijn ongetwijfeld al de nodige criteria 

bepaald en hoeft hier alleen nog maar bekeken te worden of bijstelling nodig is. 

Te gebruiken criteria, waarderingsschalen en bijbehorende wegingsfactoren:  

Criterium Waarderingsschaal Weging 

   

   

   

   

   

   

   

   

Deze criteria worden toegepast op alle items die in stap 1 zijn verzameld. 

4. OPSTELLEN BEHOEFTEPLAN 

Het behoefteplan moet worden opgesteld. Dit is een iteratief proces; allereerst wordt een 

eerste versie samengesteld waarop alle actoren hun commentaar mogen uiten. Vervolgens 

wordt een tweede versie gemaakt etc. Het is een bekende aanpak die hier niet verder 

wordt toegelicht.  

Wie zijn de betrokken actoren bij het invullen van het behoefteplan? 

Naam Rol 
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Indien al eerder een behoefteplan was opgesteld kan natuurlijk gebruik worden gemaakt 

van de structuur van dit document. Het is zeker niet de bedoeling ook inhoudelijk 

onderdelen simpelweg te kopiëren. In principe is immers het oude behoefteplan in zijn 

geheel gerealiseerd en de niet gerealiseerde onderdelen moeten niet simpelweg worden 

doorgeschoven naar het nieuwe behoefteplan maar via de voorgaande stap (3. Afwegen 

en beslissen) opnieuw worden beoordeeld. 

Een andere aanpak, die bij sommige bedrijven ook heel prettig werkt, is dat alle 

betrokkenen in een paar dagen tijd, in één ruimte, dedicated samen het behoefteplan 

opstellen. Alle input wordt aan wanden gehangen en er wordt net zolang geschoven tot 

een realistisch behoefteplan is ontstaan. 

Om een en ander in goede banen te leiden is een centrale coördinator benodigd. Noteer 

hier de naam van de coördinator: 

 

 

5. (LATEN) UITVOEREN BEHOEFTEPLAN, BEWAKEN EN BIJSTELLEN 

Het behoefteplan wordt in vele kleine stappen, vaak op talloze plaatsen in de organisatie, 

gerealiseerd. De totale voortgang moet natuurlijk worden bewaakt en met regelmaat moet 

er over worden gerapporteerd.  

In welk overlegorgaan wordt gerapporteerd over de voortgang van het behoefteplan en 

welke rol speelt dit overlegorgaan hier (wordt slechts geïnformeerd, kan bijsturen, etc.)? 

Overlegorgaan Rol 
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Een behoefteplan kan met nog zoveel zorg in elkaar zijn gezet, het is bijna zeker dat 

gedurende het jaar van uitvoering aanpassingen plaatsvinden. 

In welk overlegorgaan worden aanpassingen op het behoefteplan besproken en besluiten 

genomen? 

 

Bepaal de procedure voor aanpassing van het behoefteplan (Indien er al een bestaande 

procedure is, bekijk dan of deze voor het komend jaar moet worden aangepast):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor dit geheel is een persoon benodigd die als coördinator optreedt. Het is geen rol die 

een fulltime functie vergt, maar wel continuïteit gedurende het jaar. Noteer hier de naam 

van de coördinator: 

 

 



MCTL – 7.1. Taakgebied Behoeftemanagement  v1.19.1 

 

 

2014 - 2019 MCTL. Kennis is om te delen, niet om te bezitten. 

 Overname met bronvermelding "www.mctl.nl" is daarom vrij. 

Taakgebied Behoeftemanagement 

V1.19.1 01-02-2019 Pagina 56 

 

6. BEHEER PDC 

Aan de hand van het behoefteplan kan de PDC voor het komend jaar worden aangepast. 

Bepaal de procedure voor aanpassing van de PDC (Indien er al een bestaande procedure 

is, bekijk dan of deze voor het komend jaar moet worden aangepast):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De PDC die hier uitkomt zou alle producten en diensten moeten omvatten waar alle 

afnemers in de organisatie het komend jaar behoefte aan hebben. Het is aan te raden 

deze toekomstige PDC naar alle actoren te sturen met het verzoek te controleren of er 

geen producten cq. diensten ontbreken. Is dat het geval, dan is dat een indicatie dat er 

in het hiervoor gecreëerde behoefteplan kennelijk iets ontbreekt. 

Geef hieronder de naam van de beheerder van de PDC: 
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CERTIFICERING 

Voor MCTL kunt u zich certificeren op foundation-, advanced-basis-, advanced-vervolg- en 

expert-niveau. Het foundationniveau toetst uw kennis van MCTL. Het advanced-niveau 

toetst uw vaardigheid in het toepassen van MCTL. Het expertniveau tot slot toetst uw 

vaardigheid in het creëren van nieuwe producten/diensten op basis van MCTL. In het 

onderdeel ‘MCTL – Certificering’ vindt u alle informatie over deze certificering/examinering 

en bovendien een groot aantal proefexamenvragen.  

NUTTIGE WEBSITES EN BOEKEN 

Vanuit functioneel perspectief zijn de volgende websites interessant voor taakgebied 

Behoeftemanagement: 

▪ www.mctl.nl  

MCTL.nl – Website met alle informatie over MCTL; de achtergrond, een 

beschrijving van het model, video’s, artikelen, etc. etc. Alle documenten, 

waaronder dit document, zijn vanaf deze website te downloaden. 

▪ www.bisl.nl  

BiSL.nl – Website met alle informatie over BiSL. BiSL is, als voorganger van MCTL, 

interessant vanwege de verzameling Best Practices, whitepapers en artikelen die 

op deze website te vinden zijn. 

 

Vanuit functioneel perspectief zijn de volgende boeken interessant voor taakgebied 

Behoeftemanagement: 

▪ O’Loughlin, M. (2009). The Service Catalog. Zaltbommel: Van Haren Publishing. 

▪ Sieders, R., Pols, R. van der (2016), Behoeftensturing. Amsterdam: Boom 

uitgevers. 

 

http://www.mctl.nl/
http://www.bisl.nl/
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HOOFDSTUK 7.2.   TAAKGEBIED CONTRACTMANAGEMENT 

Er bestaat geen organisatie die alles zelf kan of wil doen. Een deel van het werk wordt 

daarom uitgevoerd door externe leveranciers, eventueel ook op het vlak van functionele 

ondersteuning. Deze extern uit te voeren werkzaamheden worden vastgelegd in 

contracten. Daarbij is het noodzaak dat elk contract eens in de zoveel tijd wordt bezien op 

relevantie: is het contract nog nodig, moet het inhoudelijk worden aangepast? Bovendien 

dient aangetoond te worden dat alle contractuele afspraken zijn nagekomen.  

PLAATS IN HET MCTL-FRAMEWORK 

Het taakgebied Contractmanagement maakt deel uit van het taakcluster Tactisch support: 

 

ACHTERGROND 

Contracten op uiteenlopende gebieden zijn binnen organisaties geen zeldzaamheid. Het 

gebied van computertechnologie kent een lange historie van pogingen om tussen diverse 

partijen afspraken te maken. Deze pogingen hebben tot zeer uiteenlopende resultaten 

geleid. Gebrekkige contracten ontstonden doordat niet duidelijk was wat met 

computertechnologie kon worden bereikt, hoe dit moest worden vormgegeven en 

beschreven. Aan zowel de leveranciers- als de klantzijde was het kennisniveau niet hoog. 

Tot slot hebben klanten en leveranciers niet altijd dezelfde belangen.  
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Jarenlang heeft ITIL getracht dit met Service Level Management op een hoger niveau te 

brengen. De hieruit voortgevloeide contracten zijn de afgelopen decennia steeds beter 

geworden. Toch kiest MCTL voor een andere insteek. Traditioneel worden afspraken 

onderscheiden tussen interne gebruikersgroepen en interne IT aan de ene kant en interne 

IT en externe leveranciers anderzijds. Of, zoals in FSM wordt voorgestaan: tussen 

gebruikersgroepen en Functioneel support enerzijds en Functioneel support en de in- en 

externe IT-leveranciers anderzijds (zie hoofdstuk 2, paragraaf ‘Vergelijking MCTL met BiSL 

en FSM’). 

 

Afspraken conform BiSL, zie voor de FSM-variant hoofdstuk 2. 

Binnen MCTL worden expliciet geen interne afspraken in de vorm van SLA’s of ISA’s 

(Information Service Agreement, term afkomstig uit FSM) gemaakt. Dergelijke afspraken 

tussen interne groepen medewerkers zijn overbodig indien voor ogen wordt gehouden dat 

een organisatie gefocust moet zijn op de extern te behalen doelen. Daaraan draagt elke 

groep medewerkers haar steentje bij, of het nu eindgebruikers zijn, mensen van 

Operationeel support of de medewerkers die de computertechnologie beheren (systeem- 

en netwerkbeheer, applicatiebeheer, testers, ontwikkelaars etc.). Ook bij die gezamenlijke 

focus blijft het van belang te weten wie wat doet, maar intern contractuele afspraken met 

elkaar maken en elkaar daarop afrekenen, is er niet meer bij. 

Een externe focus leidt tot impliciete interne afspraken 

Het is feitelijk helemaal niet bijzonder dat zonder expliciete afspraken toch goed 

wordt samengewerkt. In de wereld van computertechnologie moet dit soms toch 

nog worden benadrukt. Laten we daarom eens een voorbeeld nemen uit een andere 

wereld: die van de Formule 1. Daarin gaat het uitsluitend om het winnen van de 

race. Bij al het werk, op welke plaats en door wie ook uitgevoerd, kan een van de 

volgende simpele vragen worden gesteld: ‘Gaan we hierdoor winnen?’, ‘Draagt dit 

bij tot het winnen van de race?’ of ‘Wordt de auto hier sneller van?’  

Zo is dat ook eenvoudig te vertalen naar ziekenhuizen (‘Wordt de patiënt hier beter 

van?’) gemeenten (‘Wat levert dit op voor onze burgers?’) of commerciële bedrijven 

(‘Wat voor voordeel biedt dit ons of onze klanten?’). Op deze manier krijgen alle 
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interne medewerkers uit alle verschillende afdelingen (inclusief Functioneel-, 

Applicatie- en Infrasupport) eenzelfde focus, de neuzen gaan op natuurlijke wijze 

allemaal dezelfde kant op staan. Waar medewerkers ook werken, hoe ze ook met 

elkaar moeten samenwerken, door die gezamenlijke focus zijn er geen interne 

contracten, SLA’s of wat dan ook nodig. De impliciete onderlinge afspraken die zijn 

ontstaan (‘Als jij dit doet, dan doe ik dat’) zijn voldoende om de externe doelen te 

behalen. 

Binnen MCTL wordt wel aanbevolen om een PDC te maken waarin Functioneel support (zo 

mogelijk samen met Applicatie- en Infrasupport) beschrijft wat zij voor de rest van de 

organisatie kan betekenen. Zoals ook een afdeling HRM, Facilitaire dienst of Financiën 

duidelijk moeten maken wat ze doen en wat dat oplevert voor de rest van de organisatie. 

De enige afspraken die in dit taakgebied ter sprake komen, zijn daarom van externe aard: 

vanuit de organisatie naar de buitenwereld. Schematisch is dit als volgt weer te geven. 

 

DOEL VAN DIT TAAKGEBIED 

Het doel van dit taakgebied is het met externe partijen maken van afspraken voor het 

komende jaar. In deze contracten zijn opgenomen: de te leveren producten en diensten, 

het (kwaliteits-)niveau waarop deze producten en diensten worden geleverd, de kwantiteit 

alsmede de wijze waarop het nakomen van deze afspraken zal worden gemeten. 

Het is mogelijk en soms wenselijk en/of onontkoombaar om contracten voor meerdere 

jaren af te sluiten. Gezien de dynamiek van het vakgebied is het echter buitengewoon 

verstandig dergelijke contracten zo op te stellen, dat tussentijdse bijstellingen zonder veel 

moeite kunnen plaatsvinden. Vandaar dat in dit taakgebied een jaarcyclus is opgenomen 

waarin nieuwe contracten kunnen worden afgesloten en waar nodig bestaande worden 

bijgesteld of beëindigd. 

Er zijn drie verschillende typen contractrelaties te definiëren: 

1. Levering computertechnologie en bijbehorende diensten 

Vanuit de eindgebruikersorganisatie of vanuit Functioneel support worden 

contracten afgesloten met externe partijen die computertechnologie en 

bijbehorende diensten leveren. Voorbeelden hiervan zijn apparatuur en/of software, 
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maar ook cloud-computing, waarbij geen technologie meer wordt geleverd maar 

een werkende functionaliteit. De technologische component in dergelijke 

overeenkomsten is vaak groot; 

2. Levering functionele ondersteuning 

Vanuit de eindgebruikersorganisatie of vanuit Functioneel support worden 

contracten afgesloten met externe partijen die (aanvullende) functionele 

ondersteuning leveren. Niet alleen computertechnologie kan worden geoutsourcet, 

maar ook (een gedeelte van) de functionele ondersteuning. Wordt functionele 

ondersteuning geheel uitbesteed, dan is de eindgebruikersorganisatie de interne 

contractpartner. Wordt slechts een gedeelte daarvan uitbesteed, dan is de interne 

contractpartner veelal de interne groep Functioneel support; 

3. Datalevering dan wel -uitwisseling 

Vanuit de eindgebruikersorganisatie of vanuit Functioneel support worden 

contracten afgesloten met externe partijen waarmee data worden uitgewisseld. Die 

partijen worden ook wel ketenpartners genoemd. Steeds vaker worden 

datastromen in een hele keten van organisaties (de productieketen) geheel digitaal 

afgehandeld. In die keten is elke organisatie een zelfstandige eenheid met eigen 

taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Hiermee is de noodzaak ontstaan 

om tussen dergelijke zelfstandige organisaties goede afspraken te maken. Het kan 

in deze sfeer bijvoorbeeld gaan over welke data de bron vormen, welke data worden 

uitgewisseld, het eigenaarschap van de data, de noodzakelijke beveiliging, het 

gezamenlijk gebruik van computertechnologie (databases, soft- en hardware) en 

de begrenzing van de verantwoordelijkheden (koppelvlakken).  

Ad 3: Terugmeldprocedure BRP 

Stel uw organisatie heeft een koppeling met de BRP (Basisregistratie Personen, 

vroeger bekend onder de naam GBA). Hierdoor kunt u in uw eigen systemen 

gebruikmaken van de adresdata die bij de overheid bekend zijn. De bron van deze 

data blijft echter bij de overheid liggen. Mocht er twijfel zijn over de juistheid van 

de data (u weet dat iemand verhuisd is, maar deze persoon heeft dat kennelijk niet 

aan de gemeente doorgegeven) dan is het niet verstandig deze in uw systeem te 

wijzigen. Bij de eerstvolgende update zullen vanuit de BRP uw data immers weer 

worden overschreven. Daarom is er een terugmeldprocedure bedacht: indien u 

vermoedt dat uit de BRP afkomstige data niet juist zijn, kunt u dit melden waarna 

aan de bron wordt uitgezocht wat er aan de hand is. Indien nodig worden de 

brondata aangepast die dan via de koppeling vanzelf weer in uw systeem 

terechtkomen.  

Het wordt overigens nog wat lastiger als u data verrijkt door persoons- en 

adresdata aan te vullen met bijvoorbeeld betaaldata en -gedrag. Indien systemen 

volledig geïntegreerd zijn kan het dan heel ingewikkeld worden vast te stellen wie 

eigenaar van welke data(elementen) is. Ook de koppelingen tussen de brondata en 

uw eigen aanvullende data zijn op dat moment een aandachtspunt. Veelgebruikte 

data om te koppelen zoals naam, geboortedatum en -plaats kunnen wijzigen 

waardoor de koppeling verloren gaat. Een naam kan veranderen als gevolg van een 
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huwelijk of scheiding of een naamswijziging op eigen verzoek. In sommige landen 

is er veel onduidelijkheid over iemands precieze geboortedatum. En de naam van 

iemands oorspronkelijke geboorteplaats kan in de loop van de tijd de nodige 

wijzigingen ondergaan of zelfs geheel verdwijnen. Daardoor kunnen bijvoorbeeld 

betaalgegevens die zijn gekoppeld aan een naam, na een naamswijziging, opeens 

‘in de lucht komen te hangen’. 

HOE WEET JE DAT HET DOEL IS BEREIKT? 

 

De volgende indicatoren geven aan of bovenstaand doel bereikt is:  

 

▪ De contractuele afspraken zijn aantoonbaar nagekomen; 

▪ De intermenselijke verhoudingen tussen leveranciers en klant zijn zodanig dat ook 

op lange termijn een goede werkwijze mogelijk is; 

▪ Vanuit de eindgebruikersorganisatie gezien is sprake van een naadloze support: er 

is geen merkbaar verschil tussen de intern en extern geleverde support en er zijn 

ook geen merkbare effecten van overgangen tussen in- en extern; 

▪ Het geïntegreerde eindresultaat zoals de eindgebruikersorganisatie dat ervaart, is 

op het juiste niveau (bedrijfsdoelen zoals omzet, aantal klanten, geleverde 

producten en diensten zijn conform verwachting behaald). 

TAKEN 

De taken in dit taakgebied kennen een jaarcyclus die als volgt schematisch is weer te 

geven. 

 

Input  

De input van dit taakgebied wordt gevormd door:  

1. De lopende contracten; 

2. Data over de werkelijke performance van de huidige leveranciers; 

3. Het actuele aanbod van producten en diensten van huidige en potentiële 

leveranciers; 
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4. Het behoefteplan, waarin de totale behoefte voor komend jaar is beschreven; 

5. De huidige PDC met daarin een beschrijving van het gehele aanbod richting de 

gebruikersorganisatie. 

Taken  

De volgende taken zijn op functioneel vlak te onderkennen:  

1. Beheren van de leverancierscriteria; 

2. Evalueren; 

3. Vaststellen van de benodigde afspraken voor komend jaar; 

4. Maken/aanpassen van contractafspraken; 

5. Doen uitvoeren, bewaken en (tussentijds) bijstellen van de contracten. 

Deze taken worden in de paragrafen hierna verder uitgewerkt. 

Output  

De output van dit taakgebied wordt gevormd door precies de juiste afspraken met precies 

de juiste leveranciers, vastgelegd in contracten die aantoonbaar juist worden uitgevoerd. 

1. BEHEER LEVERANCIERSCRITERIA 

Leverancierscriteria zijn criteria aan de hand waarvan leveranciers kunnen worden 

beoordeeld en geselecteerd. Ze zijn vooral bruikbaar wanneer een nieuwe leverancier moet 

worden geselecteerd. Vanzelfsprekend zullen er in dat geval eisen worden gesteld aan het 

gewenste systeem, maar ook aan de bijbehorende leverancier kunnen de nodige eisen 

worden gesteld.  

Leverancierscriteria zijn als volgt in te delen: 

 

Toelichting (van beneden naar boven): 

1. Ten eerste bestaan er criteria die voor de hele organisatie gelden. Zo is bij de 

overheid bijvoorbeeld het voldoen aan de Wet Bibob een bekend criterium en gelden 

in de voedselindustrie algemene richtlijnen rondom voedselveiligheid; 
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2. Ten tweede bestaan er criteria die specifiek gelden in het gebied van (toepassing 

van) computertechnologie, zoals rondom continuïteit, (open) standaarden, 

architectuur en sourcing; 

3. Ten derde moeten de criteria rondom specifieke domeinen worden benoemd. 

Bijvoorbeeld op financieel gebied of in geval van medische patiëntinformatie kunnen 

extra (strengere) criteria gelden; 

4. Tot slot kunnen criteria gelden die specifiek zijn voor een bepaalde situatie, zoals 

bij ondersteuning van apparatuur die op bepaalde locaties wordt gebruikt.  

Bij het opstellen van deze onder 1 genoemde criteria is afdeling Inkoop vaak de leidende 

partij. Zij kan natuurlijk heel goed voor de hele organisatie een aantal algemeen geldende 

criteria opstellen. Bij de onder 2 tot en met 4 genoemde criteria kan Functioneel support 

een belangrijke rol spelen. Samen met de gebruikersorganisatie en waar nodig intern 

applicatie- en infrasupport kunnen deze criteria worden vormgegeven. 

Deze criteria kunnen vervolgens nog worden verdeeld in: 

1. Knock-out-criteria. Voldoet de leverancier hier niet aan, dan valt hij af; 

2. Overige criteria. Deze criteria kunnen indien gewenst van weegfactoren worden 

voorzien zodat het ene criterium zwaarder weegt dan het andere. 

Daarna kan de lijst van criteria worden gebruikt om leveranciers scores toe te kennen en 

aan de hand daarvan objectief te beoordelen. 

Voorbeelden van leverancierscriteria 

1. Aantal jaren van bestaan, stabiliteit, financiële gezondheid (solvabiliteit); 

2. Breedte en diepte van producten- en dienstenaanbod: is het een 

superspecialist of een meer generieke leverancier?; 

3. Omvang. Leveranciers met ongeveer dezelfde omvang als die van de eigen 

organisatie matchen vaak beter. Ook kunnen eisen aan de minimale omvang 

worden gesteld, bijvoorbeeld bij een leverancier van software: geen 

eenmanszaken; 

4. Vestigingsplaats: een leverancier gevestigd in de nabije omgeving in plaats 

van in Tsjechië of India heeft ook vandaag de dag nog vaak voordelen; 

5. Marktaandeel: niet te klein, maar ook niet te groot; 

6. Ervaring met eigen producten en diensten (indien producten/diensten heel 

innovatief zijn heeft de leverancier er zelf dus ook nog niet veel ervaring 

mee); 

7. Kennis en ervaring in het vakgebied waarin de eigen organisatie opereert;  

8. Het (aantoonbaar) proactieve gehalte van de dienstverlening; 

9. Referenties: aantoonbaar vermogen om producten/diensten te kunnen 

leveren; 

10. Duurzaamheidseisen: zijn het kantoor en de auto’s van het personeel 

energiezuinig, is er een datacenter met een goede PUE (Power Usage 

Effectiveness)? 
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Het opstellen en bijhouden van leverancierscriteria is geen al te omvangrijke taak. Het 

volstaat doorgaans om bij de concrete selectie van leveranciers een dergelijk lijstje 

voorhanden te hebben. Mocht dat op enig moment (in een van de hierna beschreven taken) 

tekortschieten, dan kan het meteen worden uitgebreid/aangepast. Op deze wijze wordt 

tegen zeer geringe inspanning houvast in het selectieproces verkregen. 

In het selectieproces kan overigens ook nog gekeken worden naar bijvoorbeeld gunning 

op basis van EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving = kwaliteit + prijs), laagste 

prijs (= bij voldoen aan alle criteria wordt alleen op basis van prijs besloten) of een andere 

basis. Afhankelijk van de omvang van het contract zal een langer of korter 

besluitvormingsproces moeten worden doorlopen. In de overheidssector wordt soms als 

extra eis social return meegenomen. Hierbij wordt van de leverancier een inspanning 

verwacht om bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt extra kansen te 

bieden.  

2. EVALUEREN 

De lopende contracten worden in deze eerste stap geëvalueerd. Aan de hand van 

rapportages kan worden vastgesteld of de contracten op het juiste niveau zijn nagekomen. 

Ook kan worden bekeken of een positieve of negatieve trend in het nakomen van de 

afspraken is te ontdekken. Wanneer afspraken worden nagekomen maar er is sprake van 

een langlopende negatieve trend dan mag worden verwacht dat zonder ingrijpen afspraken 

binnen afzienbare tijd niet meer zullen worden nagekomen. Het omgekeerde is 

vanzelfsprekend ook mogelijk: een langlopende positieve trend kan ervoor zorgen dat 

onderprestaties uiteindelijk vanzelf verdwijnen. 

Vanuit Operationeel support, en met name Gebruikersondersteuning, kan veel informatie 

komen over het daadwerkelijk, dagelijks verloop van de invulling van contracten. Naast de 

hierboven al genoemde rapportages kunnen een interne Service desk, key-users en 

functioneel specialisten veelal eenvoudig de vinger op de zere plek leggen. Zij hebben vaak 

te maken met diverse leveranciers en kunnen aldus vrij makkelijk aangeven hoe 

leveranciers presteren ten opzichte van de contractuele afspraken, maar ok ten opzichte 

van elkaar. Er is tenslotte meer dan alleen een contract en rapportage over het uitgevoerde 

werk.  

De Service desk van de leverancier 

Uit de rapportages bleek dat de Service desk van de leverancier zich ruimschoots 

hield aan de afspraken, alert reageerde op alle binnenkomende calls en het aantal 

zich herhalende calls bleek vergeleken met andere leveranciers aantoonbaar heel 

laag. Toch, tijdens een gesprek met de key-users en functioneel specialisten, 

bleken zij niet zo heel erg tevreden met deze Service desk. Wat bleek? Elke keer 

als er werd gebeld of gemaild werd weliswaar de call snel en vakkundig opgepakt, 

maar op een of andere manier bleken de Service desk medewerkers je elke keer 

het gevoel te geven dat je “toch wel heel dom moest zijn om hierover contact op 
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te nemen”. Met andere woorden, er zat een denigrerend toontje in de communicatie 

dat op termijn toch wel erg storend was geworden.  

Dit soort zaken zijn in geen contract te vangen, in geen rapportage te zien, maar 

uiteindelijk kunnen ze soms zelfs van doorslaggevend belang zijn voor de 

bestendiging van een contract. Als hier al actie op wordt ondernomen, is het vaak 

al te laat en is de relatie dusdanig verziekt dat herstel niet of nauwelijks meer 

mogelijk is.  

 

3. VASTSTELLEN BENODIGDE AFSPRAKEN KOMEND JAAR 

Op basis van het behoefteplan dat is vastgesteld in het taakgebied Behoeftemanagement, 

is de totale behoefte voor de organisatie voor het komende jaar in beeld. Deze behoefte 

wordt vervolgens gesplitst in enerzijds intern te realiseren, en anderzijds door externe 

partijen in te vullen behoeften. Deze afweging wordt in nauw overleg gemaakt met het 

taakgebied Capaciteitsmanagement uit het taakcluster Managementsupport. Logischerwijs 

is het intern uitvoeren van taken gebonden aan de beschikbare capaciteit. Er is hier echter 

een wisselwerking met de buitenwereld: indien met leveranciers slechts contracten zijn 

aan te gaan tegen zeer hoge kosten of het simpelweg onmogelijk is om bepaalde taken uit 

te besteden, zal via Capaciteitsmanagement interne capaciteit moeten worden geregeld 

voor het uitvoeren van de taken. Andersom kan het soms zo voordelig zijn taken extern te 

beleggen dat ze om die reden worden uitbesteed.  

Boeteclausules 

Gehoord: Een bedrijf sloot een contract af ter waarde van 37 miljoen. De 

afgesproken boeteclausule was 1 miljoen. De reactie van de leverancier in de 

wandelgangen over die clausule: “Dit is dus een contract van 36 miljoen. Nog 

steeds mooi”.  

Met andere woorden, de leverancier ging er al vanuit dat gedurende de looptijd het 

nodige mis zou gaan en het boetebedrag werd alvast ingeboekt. Uiteindelijk ging 

er overigens het nodige mis maar werd de boete nooit door de klant geïnd. 

Moraal van het verhaal: een boeteclausule kan wellicht een nuttige prikkel zijn om 

een leverancier de goede kant op te duwen, maar verwacht er ook niet teveel van. 

 

4. CONTRACTAFSPRAKEN MAKEN/AANPASSEN/BEEINDIGEN 

Indien eenmaal is besloten welke activiteiten komend jaar door externe leveranciers zullen 

worden uitgevoerd moeten daarover afspraken worden gemaakt. Meestal zijn dan in eerste 

instantie reeds bestaande leveranciers in beeld (vaak bestaan er langdurige relaties met 
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leveranciers). Toch verdient het aanpassen van afspraken de nodige aandacht. Juist 

afspraken die al langere tijd lopen en zijn ingesleten in de eigen en de 

leveranciersorganisatie zijn vaak lastig aan te passen en vervolgens op de gewenste wijze 

uitgevoerd te krijgen.  

Voorbeeld inhoudsopgave SLA/contract 

1. Afspraken rondom beheer op de overeenkomst 

2. Betrokken partijen 

3. Onderwerp/context 

4. Definitielijst 

5. Gerelateerde documenten 

6. Scope 

7. Beschrijving producten/diensten: 

a. Te leveren producten/diensten (functionaliteit) 

b. Koppelingen, uitsluitingen (op systeemniveau) 

c. Onderhoud/releases (frequentie, inhoud) 

d. Doorontwikkeling/innovatie 

e. Security 

f. Eigendom, broncode, escrow 

g. Inzet derde partijen 

h. Overmachtsbepalingen en -regelingen 

8. Beschrijving dienstenniveaus (incl. KPI’s): 

a. Response- en oplostijden 

b. Beschikbaarheid, betrouwbaarheid 

c. Service Windows 

9. Processen/procedures 

10. Taken en verantwoordelijkheden/verplichtingen 

11. Aansprakelijkheid, beperkingen en uitsluitingen 

12. Overlegstructuren, evaluatie en rapportage 

13. Escalaties, geschillenprocedure 

14. Afspraken bij (niet-)nakomen afspraken (bonus/malus) 

15. Exit-afspraken, overdracht, ontbindingscondities 

16. Kosten, facturatie, meerwerk, prijsgaranties 

17. Looptijd, verlenging 

De concrete realisatie van de afspraken kan apart in een DAP worden vastgelegd. Bij een 

dergelijke splitsing concentreert de SLA/het contract zich op het wat en de DAP op het hoe.  

Voorbeeld inhoudsopgave DAP (Dossier Afspraken Procedures) 

1. Afspraken rondom beheer op de overeenkomst 

2. Onderwerp/doel 

3. Doelgroep 

4. Definitielijst 

5. Gerelateerde documenten: 

a. Bijbehorende contract(en) 
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b. Bijbehorende SLA(‘s) 

6. Scope 

7. Werkgebied: 

a. Beheerprocessen (evt. per product/dienst/werkproces) 

b. Beheertaken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden 

8. Communicatie: 

a. Contactpersonen 

b. Procedures (flow) 

c. Templates, formulieren 

d. Overlegvormen (operationeel, tactisch, strategisch) 

e. Rapportages (voorbeelden) 

f. Escalatiepaden 

9. Tools & integratie: 

a. Gezamenlijk gebruik tools 

b. Koppelingen tussen tools 

c. Afspraken rondom gebruik 

10. Bijlagen: 

a. Functies/rollen 
b. Contactpersonen (afdeling, rol, naam, telefoon, e-mail, etc.) 

 

Moeten nieuwe activiteiten worden uitgevoerd, waarvoor bestaande leveranciers niet in 

aanmerking komen, dan moet uiteraard worden gezocht naar andere leveranciers. Ook bij 

bestaande contracten is het geen vanzelfsprekendheid (of dat zou het in ieder geval niet 

moeten zijn) dat deze het komende jaar worden verlengd. Periodiek moet binnen het 

leveranciersaanbod opnieuw worden bekeken wat voor het komende jaar de beste set 

leveranciers is. Leverancierscriteria (zoals hiervoor beschreven) zijn onontbeerlijk om een 

zo objectief mogelijke keuze te kunnen maken. 

Uiteindelijk moet er tijdig en vanzelfsprekend vóór de start van het nieuwe jaar een 

volledige set contracten zijn waarmee de totale behoefte aan door leveranciers te leveren 

producten/diensten voor het komende jaar is afgedekt. Hoewel dit een nogal voor de hand 

liggend statement is, blijkt dit in veel organisatie niet op orde te zijn. De voornaamste 

oorzaak hiervan is eenvoudigweg een gebrek aan aandacht. 

Sinds de invoering van de AVG (GDPR) is er ook apart aandacht voor de privacyaspecten 

in overeenkomsten met externe leveranciers. Het kan in een aparte 

verwerkersovereenkomst worden geregeld, waarvan inmiddels een standaarden bestaan, 

of als onderdeel in het algemene contract worden opgenomen. 

Hieronder vindt u enkele voor zich sprekende schema’s die kunnen helpen bij het afsluiten, 

aanpassen en beëindigen van contracten. 
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Input  

De input is met name afkomstig uit het behoefteplan. Daarin is een compleet overzicht 

geschetst van alle behoeften het komende jaar. Alle behoeften die niet intern worden 

afgedekt moeten extern worden verkregen. In dit schema gaat het met name om het 

verkrijgen van een contract betreffende een behoefte die voor het komend jaar nieuw is. 

Activiteiten  

De volgende activiteiten zijn te onderscheiden:  

1. Contract opstellen 

Bij een nieuwe behoefte hoort een nieuw contract. Over het algemeen worden dergelijke 

contracten niet vanaf scratch uitgewerkt; met name leveranciers hebben vaak al 

contracten op de plank liggen. En dat is meteen het gevaar; dat niet een contract tot stand 

komt waarin de behoefte van de klant is beschreven, maar wat de leverancier toch wel erg 

goed uitkomt. Het is dus beter aan de hand van het gewenste product/dienst zoals 

beschreven in het behoefteplan, de bijbehorende contractwensen uit te werken. Los van 

wat een leverancier in de aanbieding heeft. Om vervolgens een match te maken met het 

aanbod van de leverancier en tot een optimum te komen. Betrokken partijen zijn hier vaak 

Functioneel support en afdeling Inkoop, waarbij Functioneel support vooral de inhoudelijke 

aspecten voor zijn rekening neemt en afdeling Inkoop meer aandacht schenkt aan de 

algemene contractvoorwaarden en niet in de laatste plaats; een goede prijs; 

2. Toetsen 

Contracten opstellen wordt vaak gedaan door een beperkte groep mensen. Het is niet 

onverstandig in de gebruikersorganisatie bepaalde personen te vragen om het concept 

kritisch te lezen. Het geeft meer zekerheid dat het contract beschrijft wat de bedoeling is 

en in deze fase zijn aanpassingen natuurlijk nog eenvoudig te verwerken; 
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3. Akkoord? 

De knoop moet worden doorgehakt. Uiteindelijk is een contract altijd een optimum van 

meerdere belangen, waarbij het klantbelang overduidelijk moet prevaleren. Maar een 

leverancier heeft ook invloed en er kunnen om allerlei heel goede redenen uiteindelijk 

concessies worden gedaan aan het klantbelang (“Klant is koning, maar zelfs de koning 

krijgt niet altijd zijn zin”); 

4. Ondertekening 

Altijd een mooi moment; de ondertekening van het contract. Het kan natuurlijk worden 

gebruikt om zo goed mogelijk van start te gaan; behalve een contract moet er ook een 

prettige dagelijkse verstandhouding ontstaan. Behalve aan de gebruikelijke “bobo’s” kan 

ook worden gedacht aan het operationele personeel; hoe maken die kennis met elkaar? 

Werken aan de verstandhouding 

Een leverancier van grote productieprinters had de gewoonte het management, na 

ondertekening van een mooi contract, te fêteren op een mooie maaltijd in een goed 

restaurant. Niks bijzonders. Maar wel bijzonder was dat ze het operationele 

personeel, dat dagelijks met de productieprinters ging werken, uitnodigde voor een 

stoere slipcursus op een circuit met barbecue achteraf. Dat vonden die mensen 

natuurlijk veel leuker. Samen met de onderhoudstechnici van de leverancier 

hadden ze een hele leuke middag en het was niet in de laatste plaats een prima 

manier om de onderlinge verstandhouding enorm te verbeteren. 

5. Vastleggen/overdracht beheer 

De contracten worden vastgelegd en voor beheer ter beschikking gesteld. Nog te vaak 

slingeren contracten overal rond, zijn ze onvindbaar als ze nodig zijn en ontbreekt het 

totaaloverzicht. Er zijn verschillende systemen beschikbaar om een en ander goed te 

regelen, en als die worden gebruikt komt er al snel grip op contracten; 

Output  

Output zijn logischerwijs alle nieuw afgesloten contracten die zijn samengevoegd met de 

set reeds afgesloten contracten; 

 



MCTL – 7.2. Taakgebied Contractmanagement  v1.19.1 

 

 

2014 - 2019 MCTL. Kennis is om te delen, niet om te bezitten. 

 Overname met bronvermelding "www.mctl.nl" is daarom vrij. 

Taakgebied Contractmanagement 

V1.19.1 01-02-2019 Pagina 71 

 

 

Input  

De input kan tweeledig zijn; ofwel is er sprake van verlenging of een vastgesteld 

evaluatiemoment, ofwel er is sprake van een behoefte aan aanpassing. Deze laatste kan 

natuurlijk vanuit de gebruikers, via het behoefteplan zijn geïnitieerd, maar ook vanuit de 

leverancier.  

Activiteiten  

De volgende activiteiten zijn te onderscheiden:  

1. Toetsen 

Verlenging en periodieke evaluatie zijn uitstekende momenten om te boordelen of een 

contract aanpassing behoeft. Feitelijk zouden uit deze activiteiten geen punten mogen 

voortkomen; indien alle behoeften tijdig zijn geïdentificeerd en waar nodig hebben geleid 

tot contractaanpassingen, dan zou bij verlenging en periodieke evaluatie de uitkomst van 

de toets zijn: Alles in orde! In de praktijk is deze stap in het schema bepaald geen 

overbodige zaak. 

2. Voldoet? 

Indien bij de toets van het huidige contract blijkt dat aanpassingen niet nodig zijn, dan kan 

meteen worden doorgegaan met stap 6 (in geval van verlenging, bij tussentijdse evaluatie 

volstaat vaak een vastlegging van het evaluatieresultaat).  

3. Onderhandeling 
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Ongeacht of de gewenste aanpassing afkomstig is van gebruiker of van de leverancier, het 

is vrijwel zeker dat niet in één keer overeenstemming zal zijn tussen deze twee partijen. 

Er moet dus worden onderhandeld over de voor beide partijen beste of op zijn minst 

aanvaardbare aanpassing.  

4. Toetsen 

De uitonderhandelde aanpassing moet worden voorgelegd aan alle stakeholders. Met name 

kunnen dat andere gebruikersgroepen zijn, maar ook management kan hierin een rol 

spelen en eventueel kan ook een jurist een check doen. Bijvoorbeeld in verband met de 

tegenwoordig strenge privacywetgeving is het zaak dat aanpassingen ook juridisch in lijn 

blijven met wet- en regelgeving en waar nodig intern bedrijfsbeleid. 

5. Voldoet? 

Uiteindelijk ligt de simpele vraag voor: voldoet de aanpassing of niet?  

6. Ondertekening 

Voldoet de aanpassing dan kan het aangepaste contract worden ondertekend.   

7. Einde contract?  

Voldoet de aanpassing niet dan kan worden gekeken of er sprake is van een einde contract. 

Is dat niet het geval, dan moet opnieuw worden onderhandeld. Is dat wel het geval, dan 

kan worden vervolgd met stap 8. 

8. Eventueel tijdelijke verlenging. Opstarten selectie/aanbesteding 

Indien de aanpassingen niet voldoen aan de toets en is er sprake van einde contract dan 

kan een selectie-/aanbestedingstraject worden opgestart. Eventueel kan, om tijd te 

winnen, een tijdelijke verlenging worden aangegaan. 

9. Vastleggen/overdracht beheer 

Het aangepaste contract wort opgenomen in het systeem waarin contracten worden 

beheerd. Het oude wordt gearchiveerd. 

Output  

De output wordt gevormd door aangepaste contracten die de bestaande vervangen. 
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Input  

De input kan tweeledig zijn; ofwel is er sprake van einde looptijd contract ofwel er is sprake 

van een andere reden om tussentijds het contract te beëindigen. Redenen hiervoor zijn 

een eerder dan voorziene beëindiging van de behoefte, End of Life van het product of een 

gerelateerd product (bijv. onderliggende platform is EOL), er is sprake van vervanging 

door een product dat functioneel te verkiezen is, er is sprake van faillissement van de 

leverancier of er is een geschil dat niet op andere wijze kan worden opgelost.  

Activiteiten  

De volgende activiteiten zijn te onderscheiden:  

1. Toetsen 

In het geval er sprake is van een reguliere eindtijd looptijd contract wordt bekeken of het 

contract moet worden verlengd. Het is goed hier bewust bij stil te staan. Maar al te vaak 

worden contracten elk jaar stilzwijgend verlengd en dat is een slechte zaak. 

Contractverlenging is een goed moment om als organisatie nog eens goed stil te staan bij 

de eigen behoefte en hoe de externe leverancier daar invulling aangeeft. Bovendien zou 

het best eens kunnen dat, mocht inhoudelijk geen aanpassing vereist zijn, de prijs wellicht 

wel beter (lees: lager) kan worden. Immers, na verloop van jaren is een leverancier ook 

beter ingespeeld op de behoefte en vereist dat ook aan leverancierszijde veelal minder 

inspanning. Het is helemaal niet gek dat een gedeelte van dat voordeeltje wordt 

teruggegeven aan de klant. 

2. Verlengen? 

Na een goede toets wordt besloten of het contract wordt verlengd of niet. In geval van 

verlenging wordt vervolgd met stap 7, anders met stap 3.  
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3. Communicatie met leverancier en klant 

Een beëindiging van het contract wordt vaak geïnitieerd aan de klantzijde. Het verdient 

aanbeveling vroegtijdig contact op te nemen met de leverancier, maar ook weer niet te 

vroeg. Er bestaat natuurlijk de kans dat vanaf het moment dat bekend is dat er afscheid 

genomen gaat worden, de leverancier zijn inspanningen tot een minimum gaat 

terugbrengen. Aan de andere kant is het voor beide zijden van belang dat de beëindiging 

op een zo goed mogelijke manier plaatsvindt, zelfs als de aanleiding een hoog oplopend 

geschil is. 

4. Beoordelen 

Na overleg tussen leverancier en klant wordt beoordeeld hoe een en ander zo goed 

mogelijk verder kan worden afgehandeld. Vaak is een heel gewoon traject afgesproken 

waarin bijvoorbeeld de overdracht naar een opvolgende leverancier is geregeld, maar 

indien van toepassing ook de overdracht van gegevens (cloud-oplossing). 

5. Beëindiging conform contract? Indien nee: juridisch traject 

Uiteindelijk is toch van belang of beëindiging plaatsvindt conform contract en eventueel 

aanvullende afspraken of niet. In sommige gevallen is er sprake van een conflict dat zo 

hoog is opgelopen dat een juridisch traject in gang moet worden gezet.  

6. Uitfasering 

Op gecontroleerde wijze wordt alles uitgefaseerd. Vaak wordt het betreffende systeem 

“bevroren”, updates worden zoveel mogelijk uitgesteld om ongewenste effecten in de 

laatste periode te voorkomen. Ook ondersteuning kan op een iets lager peil terecht komen, 

maar moet natuurlijk (ruim) boven een afgesproken minimum blijven. Natuurlijk vindt 

richting gebruikersorganisatie communicatie plaats over de gang van zaken in de laatste 

fase, en wordt al een voorschot genomen op wat hierna de situatie zal worden. Zeker een 

nieuwe leverancier, met nieuwe contactpersonen en een andere werkwijze, kan best even 

wennen zijn. 

7. Vastlegging/overdracht beheer  

Na beëindiging wordt het contract uit het systeem gehaald waarin alle lopende contracten 

worden beheerd. 

Output  

De output wordt gevormd door een bijgewerkte administratie waaruit de beëindigde 

contracten zijn verwijderd. Eventueel kunnen ze in een archief zijn geplaatst. 

 

5. DOEN UITVOEREN VAN CONTRACTEN, BEWAKEN EN 

(TUSSENTIJDS) BIJSTELLEN 

De bewaking van levering van producten en diensten wordt over het algemeen door 

leveranciers zelf uitgevoerd. Omdat hier sprake is van ‘de slager die zijn eigen vlees keurt’, 

voldoet deze bewaking niet voor de eigen organisatie. Die zal een eigen bewaking op de 

nakoming van de contracten moeten uitvoeren. 
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Ook speelt mee dat er geen behoefte is aan individuele producten en diensten, maar aan 

optimaal functionerende, geïntegreerde bedrijfsprocessen. Vanuit klantperspectief moet 

daarom voor een andere invalshoek worden gekozen. Veelal wordt in bedrijfsprocessen 

computertechnologie gebruikt die van diverse leveranciers afkomstig is. Een bekend 

verschijnsel is vervolgens dat een bepaald bedrijfsproces niet goed verloopt en de 

leveranciers van de onderliggende individuele componenten (software, hardware) elkaar 

de schuld geven van de problemen. In deze situatie is het mogelijk dat de contracten niet 

goed (genoeg) zijn, bijvoorbeeld niet op elkaar aansluiten. Uiteindelijk dient de eigen 

organisatie de coördinatie/integratie rondom dergelijke situaties ter hand te nemen. 

Overigens kan dit uitbesteed worden aan een externe system integrator, maar dit is meer 

uitzondering dan regel. 

Het bewaken van bedrijfsprocessen en het rapporteren hierover kan dus het best vanuit 

gebruikersperspectief worden gedaan. Men geeft dan eerst aan hoe vaak een 

bedrijfsproces problemen heeft ondervonden, kijkt naar de onderliggende oorzaken en 

vervolgens naar de daarvoor relevante contractuele afspraken. Op deze wijze worden 

contractuele afspraken in een breder perspectief gezien. Een leverancier moet natuurlijk 

altijd worden aangesproken op de contractuele afspraken maar het is verstandig het eigen 

belang van de organisatie in het oog te houden. Te vaak wordt bij leveranciers hoog 

opgespeeld over álle issues, waardoor alle krediet verspeeld is op het moment waarop zich 

een werkelijk serieus probleem aandient. 

Wanneer alle contractuele verplichtingen keurig zijn nagekomen, maar er tussentijdse 

wensen zijn ontstaan die niet contractueel worden afgedekt, moet actie worden 

ondernomen. Aan leverancierszijde leveren tussentijdse aanpassingen op afspraken 

meestal geen problemen op. Voor de eigen organisatie kan dat wel zo zijn: indien het 

geheel (te) star is ingericht, zijn de mogelijkheden voor aanpassing klein. Vaak is het 

verstandig een contract niet meteen open te breken maar er een losse aanvulling op af te 

spreken. Indien blijkt dat het niet om een eenmalige maar om een structurele wijziging in 

behoeften gaat, kan deze in de jaarlijkse updateronde worden meegenomen zodat een 

contract ontstaat dat alle behoeften geheel dekt.  

Bewaking contracten 

Het bewaken van de uitvoering van contracten is een serieuze en tijd vretende 

taak. Het is helemaal niet vreemd als tussen de 4 en 6% van de contractwaarde 

jaarlijks wordt besteed aan de bewaking van de contracten. 

 

RELATIES MET ANDERE ONDERDELEN VAN MCTL 

Dit taakgebied kent de volgende belangrijke relaties: 
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Ten eerste is er een duidelijke relatie met Behoeftemanagement. De voor komend jaar 

gedefinieerde behoeften hebben consequenties voor de inzet van externe leveranciers. 

Andersom kan het voorkomen dat het gedefinieerde behoefteplan moet worden aangepast 

door gebrek aan leveranciers of door een bepaald productdienstportfolio van de 

leveranciers.  

Daarnaast is er een belangrijke relatie met de taakclusters Operationeel support en 

Change support. In deze twee taakclusters zullen taken deels intern en deels extern  

worden uitgevoerd. De externe uitvoering van taken is gebaseerd op de afgesloten 

contracten. Andersom zal vanuit de dagelijkse gang van zaken een terugkoppeling 

plaatsvinden waardoor contracten stapsgewijs verder kunnen worden verbeterd.  

Tot slot kan de relatie met Managementsupport worden gelegd, omdat contracten een 

capaciteits-, kwaliteits- en financiële component hebben. Deze relatie is tweezijdig: vanuit 

Managementsupport worden kaders gesteld en vanuit Contractmanagement wordt op basis 

van concrete contracten een terugkoppeling gegeven. 

OPMERKINGEN 

De volgende opmerkingen zijn te maken in het kader van contractmanagement.  

1. DEKKINGSGRAAD PDC VERSUS ALLE INTERNE TAKEN EN  

CONTRACTEN/SLA’S 
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Om een controle uit te oefenen op de dekkingsgraad van alle contracten/SLA’s tezamen 

kan de volgende formule worden gebruikt. 

realisatie PDC = totaal (contracten/SLA’s) + totaal (intern uitgevoerde 

werkzaamheden) 

ofwel:  

totaal (contracten/SLA’s) = realisatie PDC – totaal (intern uitgevoerde 

werkzaamheden) 

Aan de hand van deze formule kunnen vrij snel gaten in de totale dienstverlening aan de 

gebruikers enerzijds versus contracten/SLA’s anderzijds worden opgespoord.  

2. RESULTAAT- VERSUS INSPANNINGSVERPLICHTINGEN 

Afnemers kunnen lijnrecht tegenover leveranciers komen te staan wanneer het gaat over 

de vorm waarin verplichtingen worden afgesproken. Een leverancier zal geneigd zijn 

verplichtingen in de vorm van inspanningsverplichtingen te gieten. Een afnemer heeft 

echter niet zo veel aan inspanningen: die wil concreet resultaat!  

Het verschil tussen inspannings- en resultaatverplichtingen 

In het geval van ernstige storingen in de door hem geleverde hard- of software zal 

een leverancier daar doorgaans een oplossing voor bieden. Afspraken daarover zijn 

vaak dat de leverancier binnen enkele uren op een melding zal reageren.  De 

afnemer zou echter graag zien dat er wordt afgesproken dat de storing binnen twee 

uur na melding verholpen is. 

Hoewel het begrijpelijk is dat de leverancier inzet op inspanningsverplichtingen, is het ook  

duidelijk dat vanuit gebruikersperspectief resultaatverplichtingen noodzakelijk zijn. Alleen 

in zeer uitzonderlijke omstandigheden kan daarvan worden afgeweken. In innovatieve 

omgevingen bijvoorbeeld zullen beide zijden accepteren dat onverwachte gebeurtenissen 

een onvoorspelbaar oplostraject teweegbrengen waarvoor niet op voorhand doorlooptijden 

en dergelijke zijn af te spreken.  

Het is uiteindelijk de afnemer die betaalt voor hetgeen wordt afgesproken; wie betaalt, 

bepaalt is hier geen verkeerd uitgangspunt. Afspraken moeten dus zoveel mogelijk in lijn 

zijn met wat aan de klantzijde nodig is en niet wat de leverancier toevallig goed uitkomt. 

3. VERBODEN TERMEN EN ZINSCONSTRUCTIES IN CONTRACTEN 

Het is geen gek idee om een lijst aan te leggen van termen en zinsconstructies die in 

principe niet zouden mogen voorkomen in een contract. Een dergelijke lijst helpt om 

afspraken te maken die SMART zijn. Voorbeelden van dergelijke verboden 

termen/zinsconstructies zijn: 
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▪ zo min mogelijk; 

▪ zo veel mogelijk; 

▪ zal zich maximaal inspannen; 

▪ best effort; 

▪ zo spoedig mogelijk; 

▪ streven naar; 

▪ in onderling overleg;  

▪ zal binnen x tijd reageren op. 

Dit lijstje kan steeds verder aangevuld worden en telkens weer van dienst zijn bij het 

inhoudelijk checken van contracten.  

4. HET MAXIMAAL BENUTTEN VAN BESTAANDE CONTRACTEN 

Het is bepaald geen uitzondering dat in contracten producten en diensten worden 

beschreven die in de praktijk niet worden uitgevoerd. Dat kan worden veroorzaakt doordat 

gebruikers niet vragen om de betreffende producten of diensten. Het komt ook voor dat 

gebruikers werkzaamheden verrichten waarvan zij niet weten dat die contractueel door 

een leverancier uitgevoerd zouden moeten worden. Tot slot worden intern ook 

werkzaamheden verricht doordat de leverancier meermalen heeft verzaakt en de 

organisatie het dan “maar weer zelf gaat doen”. In het laatste geval wordt de leverancier 

in feite beloond voor slecht werk. 

Op lange termijn is het vanzelfsprekend zaak dat contracten precies de behoefte afdekken. 

Op kortere termijn is het niet verkeerd om contracten maximaal te benutten. Op alles wat 

in de contracten is opgenomen, moet de leverancier actief worden aangesproken. Ook 

indien een leverancier in gebreke blijft, moet niet de reflex zijn het werk vervolgens zelf te 

gaan uitvoeren. De leverancier moet in dat geval net zo lang aangesproken worden tot het 

werk volledig en op voldoende niveau wordt uitgevoerd. In het uiterste geval dient het 

contract te worden aangepast of beëindigd.  

5. XLA’S 

Een term die hier en daar opduikt in het kader van afspraken met leveranciers is de XLA: 

De eXperience Level Agreement. In deze overeenkomst gaat het, zoals de term al aangeeft, 

niet zozeer om het nakomen van harde afspraken, het afvinken van werkzaamheden etc., 

maar om hoe gebruikers de service ervaren. Een bedrijf als Coolblue focust bijvoorbeeld 

heel sterk op deze klantervaring en natuurlijk ook de bijbehorende klanttevredenheid. 

Hoewel in eerste instantie lijkt of deze klantervaring niet is te meten is dat in de praktijk 

toch zeker wel zo. Een bekende meting is de “net promotor score”; hoe groot is de kans 

dat een klant het bedrijf bij een vriend zal aanbevelen? Ook het aantal herhaalaankopen 

geeft vaak een aardige indicatie over de werkelijke tevredenheid van de klant.  

6. CONTROLE OP AANNEMELIJKHEID 
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Het kan soms geen kwaad om het aanbod van leveranciers, voordat het contract wordt 

getekend, te controleren op aannemelijkheid.  

Vervanging hardware 

Een bedrijf biedt aan om hardware die defect is, waar dan ook in Nederland, binnen 

twee uur te vervangen. Op zichzelf is dat een mooie service waardoor intern geen 

eigen reserveapparatuur meer hoeft te worden aangehouden. Helaas blijkt bij 

nadere beschouwing dat het bedrijf slechts één centraal magazijn in Nederland 

heeft, ergens in de buurt van Venlo. Hoe realistisch is het nakomen van dit 

serviceniveau? 

Hoeveel leveranciers soms ook beloven, het kan absoluut geen kwaad te kijken naar hoe 

realistisch is dat de beloftes ook nagekomen kunnen worden.  
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AAN DE SLAG! 

In dit deel van het werkboek gaat u daadwerkelijk aan de slag met het taakgebied Bepalen 

verandermogelijkheden. Volg de onderstaande stappen en aan het eind heeft u de 

veranderbehoefte in beeld.  

1. BEHEER LEVERANCIERSCRITERIA 

Noteer hier de eventueel gewenste aanpassingen op de huidige leverancierscriteria: 

 

 

 

 

 

Binnen welke overlegorganen moeten de gewenste aanpassingen worden overlegd en 

besluiten worden genomen? 

Overlegorgaan Rol 

  

  

  

De leverancierscriteria moeten worden beheerd. Noteer hier de naam van de beheerder: 

 

 

2. EVALUEREN 

Is dit taakgebied al eerder, in een vorige cyclus (vorig jaar) uitgevoerd? Dan zijn er 

ongetwijfeld punten genoteerd om het in deze cyclus beter uit te voeren.  

Noteer hier deze evaluatiepunten: 
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Ook op dit moment, het moment waarop gestart wordt het maken, aanpassen of uitfaseren 

van contractafspraken, kan er nog eens worden teruggeblikt. Wat is uiteindelijk conform 

verwachting gelopen, wat is tussentijds bijgesteld, waar is de gang van zaken 

onbevredigend gebleken? 

Noteer hier de aanvullende evaluatiepunten: 

 

 

 

 

 

 

De evaluatiepunten moeten leiden tot (nog) betere contracten in het komende jaar. 

3. VASTSTELLEN BENODIGDE AFSPRAKEN KOMEND JAAR 

Voor de gehele PDC inclusief alle werkzaamheden die zijn vermeld in het behoefteplan voor 

komend jaar moet worden bepaald of deze in- ofwel extern moeten plaatsvinden. Vul 

daarvoor onderstaande tabel in:  

(deel) product / dienst Intern of extern? 
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In de navolgende stappen worden verder alleen de producten, diensten en 

werkzaamheden in ogenschouw genomen die extern zijn/worden belegd. 

4. CONTRACTAFSPRAKEN MAKEN/AANPASSEN/BEEINDIGEN 

Doorgaans zijn een groot aantal producten en diensten in de PDC ook in de toekomstige 

PDC opgenomen. Op het moment dat deze van externe bron afkomstig zijn, zijn daar 

ongetwijfeld ook bijbehorende contracten voor afgesloten. Voor nieuwe 

producten/diensten of producten/diensten die intern worden uitgevoerd maar in het 

komend jaar worden geoutsourcet moeten uiteraard contracten worden afgesloten. 

Vervolgens moet nog worden gekeken of bepaalde producten/diensten komend jaar 

worden afgevoerd en de bijbehorende contracten moeten worden beëindigd.  

Aldus kan het volgende schema worden ingevuld:  

Product/dienst (uit PDC) Bijbehorende contract Benodigde actie 
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Bepaal de procedure voor het verkrijgen van een nieuw contract (Indien er al een 

bestaande procedure is, bekijk dan of deze voor het komend jaar moet worden aangepast):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bepaal de procedure voor het aanpassen van een bestaand contract (Indien er al een 

bestaande procedure is, bekijk dan of deze voor het komend jaar moet worden aangepast):  
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Bepaal de procedure voor het beëindigen van een contract (Indien er al een bestaande 

procedure is, bekijk dan of deze voor het komend jaar moet worden aangepast):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor dit geheel is een persoon benodigd die als coördinator optreedt. Het is geen rol die 

een fulltime functie vergt, maar wel continuïteit gedurende het jaar. Noteer hier de naam 

van de coördinator: 

 

 

5. DOEN UITVOEREN VAN CONTRACTEN, BEWAKEN EN 

(TUSSENTIJDS) BIJSTELLEN 
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Bij het doen uitvoeren van contracten, het bewaken en het tussentijds bijstellen zijn over 

het algemeen diverse personen van Functioneel support betrokken. Noteer hier de naam 

van degene die vanuit Functioneel support deze activiteiten coördineert: 

 

Voor de bewaking zijn formele rapportages van belang. Noteer hieronder welke 

rapportages bij welke contracten zijn afgesproken: 

Contract Rapportage 

  

  

  

  

  

Voor het tussentijds bijstellen van contracten kan de procedure worden gevolgd die in 

voorgaande stap is bepaald. 
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CERTIFICERING 

Voor MCTL kunt u zich certificeren op foundation-, advanced-basis-, advanced-vervolg- en 

expert-niveau. Het foundationniveau toetst uw kennis van MCTL. Het advanced-niveau 

toetst uw vaardigheid in het toepassen van MCTL. Het expertniveau tot slot toetst uw 

vaardigheid in het creëren van nieuwe producten/diensten op basis van MCTL. In het 

onderdeel ‘MCTL – Certificering’ vindt u alle informatie over deze certificering/examinering 

en bovendien een groot aantal proefexamenvragen.  

NUTTIGE WEBSITES EN BOEKEN 

Vanuit functioneel perspectief zijn de volgende websites interessant voor taakgebied 

Contractmanagement: 

▪ www.mctl.nl  

MCTL.nl – Website met alle informatie over MCTL; de achtergrond, een 

beschrijving van het model, video’s, artikelen, etc. etc. Alle documenten, 

waaronder dit document, zijn vanaf deze website te downloaden. 

▪ www.bisl.nl  

BiSL.nl – Website met alle informatie over BiSL. BiSL is, als voorganger van MCTL, 

interessant vanwege de verzameling Best Practices, whitepapers en artikelen die 

op deze website zijn te vinden. 

▪ www.ismportal.nl/nl/fsm-procesmodel  

FSM – Website met alle informatie over FSM. FSM is een compacte out-of-the-box 

versie van BiSL. De praktische vertaling in dit model is absoluut de moeite waard. 

Vanuit functioneel perspectief zijn de volgende boeken interessant voor taakgebied 

Contractmanagement: 

▪ Beckum, J. van & Vlasveld, G. J. (2014). CATS CM. Zaltbommel: Van Haren 

Publishing. 

▪ Benyon, R. & Johnston, R. (2006). Service Agreements – A Management Guide. 

Zaltbommel: Van Haren Publishing. 

▪ Best, B. de (2014). SLA. Lierderholthuis: Leonon Media. 

▪ Pols, R. van der (2009). Modern leveranciersmanagement. Den Haag: Sdu. 

▪ Wit, M. de (2013). Het kan ook goed gaan. Reeuwijk: Double IT. 

▪ Sieders, R., Pols, R. van der (2016), Leverancierssturing. Amsterdam: Academic 

Service. 

 

http://www.mctl.nl/
http://www.bisl.nl/
http://www.ismportal.nl/nl/fsm-procesmodel

