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HOOFDSTUK 8.   TAAKCLUSTER STRATEGISCH SUPPORT 

Het taakcluster Strategisch support draagt er zorg voor dat de optimale inzet van compu-

tertechnologie in bedrijfsprocessen op lange termijn (3-5 jaar) gewaarborgd blijft.  

WAAROM IS DIT ONDERDEEL DE MOEITE WAARD? 

Iedereen kent wel Martin Luther King met zijn beroemde toespraak in Washington: 

 

Waarin hij eindigde met “I have a dream”. Hij eindigde dus NIET met:  

“I have a plan” 

“I have a business plan” 

“I have a business case” 

“I have a spreadsheet” 

Echte veranderingen beginnen met een droom. Een droom die weergeeft wat de werkelijke 

wens is voor de toekomst. Maar hierbij geldt ook: 

“Een droom zonder doel is alleen brandstof voor teleurstelling” 

Dromen moeten dus vergezeld gaan van concrete te behalen doelen. Dat deed Martin Lu-

ther King ook. Hij maakte zijn concrete doel, het beëindigen van rassendiscriminatie, heel 

tastbaar door het te vertalen naar de wereld waarin hij hoopte dat zijn kinderen zouden 

leven. Het is dus helemaal niet gek om bij het nadenken over een strategie, te starten met 

een droom.  

Niemand overigens die het vreemd vond dat Martin Luther King op zo’n lange termijn 

dacht. Inmiddels zijn de nodige stappen gezet op het gebied van het uitbannen van discri-

minatie op het gebied van ras. Helaas hebben we ook nog wel wat jaren voor de boeg.  
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Een andere uitspraak die maar al te waar is als we het hebben over de korte en lange 

termijn: 

“Veel mensen overschatten wat ze in een week kunnen doen,  

maar onderschatten wat ze in vijf jaar kunnen doen” 

Om dat te illustreren moet u eens vijf jaar achteruit kijken, en eens zien wat er in vijf jaar 

is veranderd. Best veel niet? En in 10 of 20 jaar, of vanaf de tijd dat u geboren bent? Juist 

daar, op die lange termijn, grip proberen te krijgen is het doel van dit taakcluster. Natuur-

lijk staat de toekomst niet vast, en is het vooral een zaak van zo goed mogelijk inschatten 

en tijdig inspelen op de toekomst. Maar we geven met zijn alleen ook zelf de toekomst 

vorm, het is niet iets dat vanaf een vreemde planeet op aarde neerdaalt. Dat geeft al aan 

dat we zelf ook, in meer of mindere mate, de toekomst kunnen beïnvloeden. En je hoeft 

echt geen Steve Jobs te zijn om daar ook een bijdrage aan te leveren.  

 

“‘Visie zonder actie is dagdromen, actie zonder visie is een nachtmerrie” 

(Oud Japans gezegde) 
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ALGEMENE INTRODUCTIE TAAKCLUSTER 

Het taakcluster Strategisch support is boven aan in het MCTL-framework terug te vinden: 

 

In het taakcluster Strategisch support worden de huidige bedrijfsprocessen en computer-

technologie afgezet tegen de verwachte ontwikkelingen in beide. Aldus ontstaat een beeld 

van de: 

1. Veranderbehoefte binnen de bedrijfsprocessen in de komende jaren 

2. Verandermogelijkheden in de computertechnologie in de komende jaren 

Dit zijn de twee voornaamste ingrediënten om een strategie voor de toekomstige inzet van 

computertechnologie in bedrijfsprocessen uit te werken. 

Een derde en meestal minder belangrijk ingrediënt voor de uitwerking van die strategie is 

de ‘inhaalslag’. Dit is het resultaat van het taakgebied Bepalen huidige ‘gap’. Hier wordt 

gekeken naar de onderbenutting van de huidige computertechnologie in de huidige be-

drijfsprocessen.  

Engineering: Toegepaste wetenschap 

Computertechnologie valt onder engineering. Engineering wil zoveel zeggen als 

dat er “dingen” worden bedacht en gemaakt die er nog niet zijn, niet in de na-

tuur. Bijvoorbeeld bruggen of auto’s of apparaten waarmee het zuurstofgehalte 

kan worden bepaald.  
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Wetenschap bestaat enerzijds uit het observeren en verklaren van fenomenen. 

Daarmee kun je, als je wilt, een voorspelling doen voor de toekomst. Bijvoorbeeld 

de beweging van planeten en sterren voorspelt hoe de sterrenhemel er op een 

bepaald moment op een bepaalde plek uitziet. Anderzijds gaat wetenschap over 

engineering, toegepaste wetenschap. Daarbij gaat het er altijd om dat er iets 

wordt gemanipuleerd; je probeert de werkelijkheid te beïnvloeden, er iets aan toe 

te voegen. En dan kom je op de cruciale vraag: waar gaat computertechnologie in 

de toekomst de werkelijkheid veranderen? Wat willen we? Waar? Hoe? Wanneer? 

Dat zijn de vragen die in dit hele procescluster verder worden ingevuld.  

 

INTRODUCTIE TAAKGEBIEDEN IN DIT TAAKCLUSTER 

In het navolgende schema zijn de taakgebieden van het taakcluster Strategisch support te 

vinden. 

 

Hieronder worden de zeven taakgebieden van het taakcluster Strategisch support kort toe-

gelicht. 

1. Bepalen huidige bedrijfsprocessen 

In dit taakgebied worden de huidige bedrijfsprocessen beschreven of bijgewerkt, voor 

zover dat niet al eerder gedaan is. Zie voor de complete beschrijving van dit taakgebied 

hoofdstuk 8.1. 

 

2. Bepalen huidige computertechnologie 
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In dit taakgebied wordt een overzicht van huidige beschikbare computertechnologie 

beschreven of bijgewerkt, voor zover dat niet al eerder gedaan is. Zie voor de complete 

beschrijving van dit taakgebied hoofdstuk 8.2. 

 

3. Bepalen huidige ‘gap’ 

In dit taakgebied wordt de beschikbare computertechnologie afgezet tegen het gebruik 

in de huidige bedrijfsprocessen. Is er sprake van onderbenutting, dan hebben we te 

maken met een ‘gap’. Dit kan in het taakgebied Bepalen strategie business – inzet 

computertechnologie worden meegenomen om een inhaalslag te bewerkstelligen. Zie 

voor de complete beschrijving van dit taakgebied hoofdstuk 8.3. 

 

4. Bepalen toekomstige bedrijfsprocessen 

Dit taakgebied heeft tot doel een zo accuraat mogelijke beschrijving van de toekom-

stige bedrijfsprocessen te maken. De input wordt gevormd door de ontwikkelingen in 

de eigen organisatie en de relevante daarbuiten. Zie voor de complete beschrijving van 

dit taakgebied hoofdstuk 8.4. 

 

5. Bepalen toekomstige computertechnologie 

Dit taakgebied heeft tot doel een zo accuraat mogelijke beschrijving van de toekom-

stige mogelijkheden van computertechnologie te maken. Innovatie zorgt ervoor dat op 

het gebied van computertechnologie steeds nieuwe mogelijkheden ontstaan. Zie voor 

de complete beschrijving van dit taakgebied hoofdstuk 8.5. 

 

6. Bepalen veranderbehoefte 

In dit taakgebied wordt een beschrijving gemaakt van de verschillen tussen de huidige 

en de toekomstige bedrijfsprocessen. Zie voor de complete beschrijving van dit taak-

gebied hoofdstuk 8.6. 

 

7. Bepalen verandermogelijkheden 

Hier wordt een beschrijving gemaakt van de verschillen tussen de huidige en de toe-

komstige mogelijkheden van computertechnologie. Zie voor de complete beschrijving 

van dit taakgebied hoofdstuk 8.7. 

 

8. Bepalen strategie business – computertechnologie 

Dit laatste taakgebied in het taakcluster Strategisch support heeft tot doel het uitwer-

ken van een realistische strategie rondom toekomstige inzet van computertechnologie 

in de eigen bedrijfsprocessen. Zie voor de complete beschrijving van dit taakgebied 

hoofdstuk 8.8. 

De volgorde waarin deze processen dienen te worden doorlopen, is precies zoals hierboven 

vermeld. Grafisch weergegeven ziet dat er zo uit: 
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Indien gewenst kunnen 5 en 6 worden omgewisseld. In theorie is het ook mogelijk eerst 

de linker kolom geheel uit te voeren (in de volgorde 1-4-6), vervolgens de rechter kolom 

(in de volgorde 2-5-7) en af te sluiten met de middelste kolom (in de volgorde 3-8). Door-

dat ‘huidig’ en ‘toekomstig’ dan tweemaal en erg gescheiden van elkaar aan bod komen, 

is dit geen aanbevolen volgorde.  

ROLLING STRATEGY 

Een strategie beslaat de komende 3 tot 5 jaar. Toch is het zeer af te raden slechts eenmaal 

in die 3 tot 5 jaar deze cyclus van taakgebieden te doorlopen. Met andere woorden: wordt 

een strategie ontwikkeld voor bijvoorbeeld de periode 2019-2023, dan is het niet verstan-

dig pas in 2023 een vernieuwde strategie voor 2024-2028 te maken. De ervaring leert dat 

dergelijke meerjarenplannen tussentijds moeten worden bijgesteld; de wereld verandert 

immers ook met grote regelmaat.   

De werkwijze binnen MCTL is als volgt te illustreren: 

 

Jaarlijks krijgt de strategie een update, waarbij telkens een jaar wordt opgeschoven. Op 

deze wijze blijft een strategie ‘bij de tijd’. Deze manier van werken staat ook wel bekend 

als “Rolling Strategy”. 
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RELATIES MET ANDERE ONDERDELEN VAN MCTL 

Dit taakcluster kent de volgende belangrijke relaties: 

 

Het taakcluster Strategisch support heeft relaties met Tactisch support en Manage-

mentsupport.  

Met Tactisch support is er een relatie doordat de ontwikkelde strategie in Behoeftemana-

gement wordt omgezet in een jaarplan en in Contractmanagement kan leiden tot nieuwe, 

gewijzigde of vervallen contracten.  

De relatie met Managementsupport is tweezijdig. De strategie kan leiden tot aanpassingen 

in Kwaliteits-, Capaciteits- en/of Financieel management. Anderzijds zijn bestaande kaders 

afkomstig uit deze taakgebieden van invloed op de strategie. 

OPMERKINGEN 

Enkele opmerkingen bij dit taakgebied: 

1. DE FUNCTIONEEL STRATEEG AAN ZET 

De uitvoering van de werkzaamheden van dit taakcluster liggen bij de functioneel strateeg. 

Deze kan input krijgen vanuit werknemers met andere rollen zoals key-users en functioneel 

specialisten. Zij zijn als geen ander op de hoogte van de werksituatie en het huidige gebruik 
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van systemen. Daarnaast zullen zij vanuit die positie een goede inschatting kunnen maken 

van ontwikkelingen in de actuele werksituatie. Tot slot hebben zij operationeel de meeste 

contacten met externe leveranciers en kunnen zij daardoor – hoewel meestal niet gestruc-

tureerd – op de hoogte zijn van ontwikkelingen bij die leveranciers.  

2. DE RELATIE BEDRIJFSSTRATEGIE – STRATEGIE INZET 

COMPUTERTECHNOLOGIE 

De strategie inzet computertechnologie die binnen MCTL wordt uitgewerkt, is onderdeel 

van de overkoepelende bedrijfsstrategie en vormt hier dus input voor. Andersom is dat 

echter ook het geval: de overkoepelende bedrijfsstrategie bevat nuttige informatie die bin-

nen MCTL kan worden gebruikt om de strategie inzet computertechnologie verder te 

verbeteren. Aldus zou een kloppend plaatje moeten ontstaan. Samengevat interacteren 

deze twee documenten met elkaar: ze zijn input voor elkaar en beïnvloeden elkaar.  
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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. WANNEER GAAN WE EEN (UPDATE OP DE) STRATEGIE 

UITWERKEN? 

Een (update op de) strategie uitwerken is geen enorm project. Het wordt wel gekenmerkt 

door een langere doorlooptijd, omdat diverse deskundigheid is benodigd’, uitzoekwerk 

moet worden gedaan en de uitgewerkte strategie aan kwaliteit kan winnen door het werk 

tussentijds meermalen even te laten rusten.   

De periode (in maanden) waarin een update op de strategie wordt gecreëerd: 

 

Detailplanning: 

Maand/weeknummers Taakgebied 

 Bepalen huidige bedrijfsprocessen 

 Bepalen huidige computertechnologie 

 Bepalen huidige “Gap” 

 Bepalen toekomstige bedrijfsprocessen 

 Bepalen toekomstige computertechnologie 

 Bepalen veranderbehoefte 

 Bepalen verandermogelijkheden 

 Bepalen strategie business- computertechnologie 
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2. SAMENSTELLEN KERNTEAM 

Het uitwerken van een (bijgestelde) strategie is geen werk dat iemand alleen in een kamer 

met de deur op slot moet doen. Integendeel; teamwork met input van diverse deskundigen 

is hier noodzaak. Verstandig is om een vast kernteam samen te stellen met deskundigheid 

zowel vanuit de business, functioneel als vanuit de technologie. 

Vul onderstaand schema in: 

Rol Naam 

Functioneel strateeg (leider)  

Materiedeskundige (functioneel)  

Materiedeskundige (functioneel)  

Materiedeskundige (computertechnologie)  

Materiedeskundige (computertechnologie)  

Materiedeskundige (business)  

Materiedeskundige (business)  

Materiedeskundige (business)  

Materiedeskundige (business)  

Beslisser (management)  

Beslisser (management)  
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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: 

Rol/deskundigheid Naam 
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4. 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. Wandborden om activiteiten en voortgang visueel te kunnen weergeven  

3. Computerfaciliteiten, met name pakketten als Visio om bedrijfsprocessen visueel 

vorm te kunnen geven, een samenwerkingsruimte zoals SharePoint om (tussen)re-

sultaten met elkaar te kunnen delen en een planningstool 

4. Communicatiefaciliteiten voor kernteamleden 

Benodigde faciliteiten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

tielijst. 
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5. 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 on-

derdeel ‘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 het taakcluster 

Strategisch support: 

▪ www.mctl.nl  

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

ving 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 het taakcluster 

Strategisch support: 

▪ Goldratt, E. M. (2014). Het Doel. Houten – Uitgeverij het Spectrum. 

▪ Goldratt, E. M. (2014). De keuze. Houten – Uitgeverij het Spectrum. 

▪ Josey, A. et al (2010). TOGAF versie 9. Zaltbommel - Van Haren Publishing. 

▪ Sull, D., Eisenhardt, K.M. (2015). Simple Rules. New York – Houghton Mifflin Har-

court Publishing Company. 

▪ Sinek, S. (2012). Begin met het waarom. Amsterdam – Business Contact. 

http://www.mctl.nl/
http://www.bisl.nl/
http://www.ismportal.nl/nl/fsm-procesmodel
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HOOFDSTUK 8.1.   TAAKGEBIED BEPALEN HUIDIGE 

BEDRIJFSPROCESSEN 

In dit taakgebied worden de huidige bedrijfsprocessen beschreven waarbij zoveel mogelijk 

gebruikgemaakt wordt van bestaande beschrijvingen. Een organisatie zou feitelijk altijd 

actuele en gedetailleerde beschrijvingen van alle bedrijfsprocessen moeten hebben. De 

praktijk is helaas anders en dat is te verklaren doordat in het dagelijkse werk dergelijke 

beschrijvingen vaak niet nodig zijn. Kennis van bedrijfsprocessen en onderdelen daarvan 

is wijdverbreid en iedere werknemer weet doorgaans heel goed welke taken hij/zij op welke 

wijze moet uitvoeren en wat de direct aangrenzende taken zijn. Veel verder hoeft een 

individuele werknemer niet te kijken en het uitvoeren van de dagelijkse bedrijfsprocessen 

op basis van deze kennis is geen probleem.  

PLAATS IN HET MCTL-FRAMEWORK 

Het taakgebied Bepalen huidige bedrijfsprocessen maakt deel uit van het taakcluster Stra-

tegisch support: 

 

ACHTERGROND 
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Beschrijvingen van bedrijfsprocessen zijn geen doel op zich. Ze zijn slechts nodig om te 

kunnen beoordelen of in de huidige situatie ten opzichte van de huidige inzet van compu-

tertechnologie verbeteringen mogelijk zijn (zie taakgebied Bepalen huidige ‘gap’). 

Daarnaast dienen ze als basis om toekomstige bedrijfsprocessen te definiëren en de ver-

schillen tussen de huidige en toekomstige bedrijfsprocessen te bepalen (zie taakgebied 

Bepalen veranderbehoefte).  

DOEL VAN DIT TAAKGEBIED 

Het doel van het taakgebied Bepalen huidige bedrijfsprocessen is het creëren van een 

accurate en voldoende gedetailleerde beschrijving van alle huidige bedrijfsprocessen inclu-

sief het gebruik van computertechnologie daarin.  

Deze beschrijvingen zullen verder worden gebruikt in de taakgebieden Bepalen huidige 

‘gap’ en Bepalen veranderbehoefte. 

HOE WEET JE DAT HET DOEL IS BEREIKT? 

De volgende indicatoren geven aan of bovenstaand doel bereikt is. 

▪ Achteraf blijkt dat er op < 5% van de beschrijvingen vanwege veroudering, fouten 

en dergelijke nadere detailleringen of aanpassingen hebben moeten plaatsvinden. 

▪ De beschrijvingen zijn zonder verder aanpassingen bruikbaar in de taakgebieden 

Bepalen huidige gap en Bepalen veranderbehoefte. 

(Genoemd percentage is indicatief.) 

TAKEN 

De taken in dit taakgebied zijn als volgt schematisch weer te geven: 
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Toelichting op de taken:  

1. EVALUATIE VOORGAANDE CYCLUS 

Er wordt hier teruggekeken op de voorgaande cyclus (indien dit taakgebied eerder is door-

lopen). Er moet worden beoordeeld welke punten in de vorige cyclus goed zijn verlopen en 

welke voor verbetering vatbaar zijn. Deze verbeteringen kunnen in de hiernavolgende ta-

ken worden toegepast.  

2. VERZAMELEN BESCHIKBARE BESCHRIJVINGEN 

In het geval dit taakgebied voor het eerst wordt uitgevoerd kan het verzamelen van reeds 

beschikbare (deel)beschrijvingen een enorme taak zijn. Vaak bestaan er dan al wel be-

schrijvingen maar zijn deze nogal ongeordend. Ongeacht hun vorm of status, worden in 

dit taakgebied alle beschikbare documenten verzameld. Zoals hiervoor al aangegeven heb-

ben de meeste medewerkers slechts gedetailleerde kennis van een deel van het complete 

proces. De medewerkers die wel een ‘overall-blik’ hebben over een bedrijfsproces, hebben 

die vaak op een te globaal niveau. 

Is dit taakgebied al eens uitgevoerd, dan zou het verzamelen niet al te veel inspanning 

meer moeten vergen. De beschrijvingen zijn dan als het goed is al op één plaats terug te 

vinden. Het verdient wel aanbeveling te inventariseren of tussen de vorige cyclus en het 

huidige tijdstip op andere plaatsen in de organisatie aan soortgelijke documenten is ge-

werkt.  
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3. CHECK OP VOLLEDIGHEID/JUISTHEID/GEDETAILLEERDHEID/ 

CONSISTENTIE/VORM 

In deze taak worden de beschrijvingen (nogmaals) gecontroleerd op volledigheid, juistheid 

en gedetailleerdheid. Indien deze taak al eerder of zelfs al meermalen is uitgevoerd, dan 

worden de beschrijvingen hier toch wederom aan een check onderworpen. Er kan immers 

sprake zijn van voortschrijdend inzicht, zodat wat eerder wellicht wel acceptabel was, dat 

nu niet meer hoeft te zijn. Bovendien levert een check, enige tijd na een vorige, altijd 

verbeteringen op die er in de vorige check tussendoor zijn geslipt. Zeker als een document 

met de beschrijving van een bedrijfsproces van matige kwaliteit is, is het vrijwel onmogelijk 

deze in een cyclus 100% op orde te krijgen (als dat ooit al mogelijk is). 

Technieken om een en ander gestructureerd aan te pakken zijn de deskresearch en het 

interview: 

1. Bij de deskresearch worden vanachter het bureau de bronnen geraadpleegd en alle 

relevante informatie verzameld. Hoewel het lijkt dat op deze manier maar een be-

perkt overzicht te verkrijgen valt, is het tegenovergestelde het geval. Meestal is 

veel benodigde informatie via het intranet snel en volledig toegankelijk.  

2. Het interview is een tweede techniek om meer informatie te verkrijgen. Het hoeft 

geen betoog dat alleen een gestructureerde aanpak en focus tot goede resultaten 

kunnen leiden. Hoewel met interviews waar nodig dieper door kan worden gevraagd 

om een compleet beeld te krijgen, is het een tijd slurpende techniek.  

Een bedrijfsproces kan vanuit diverse gezichtspunten worden beschouwd. Zo kan worden 

gekeken naar de verschillende stadia (van de producten/diensten), naar de verschillende 

uit te voeren taken of naar de communicatiestromen in het bedrijfsproces. Elk van deze 

gezichtspunten geeft een bepaalde ‘view’, terwijl het toch elke keer gaat om hetzelfde 

bedrijfsproces. Dit is te vergelijken met het weergeven van Nederland. Ook dat kan vanuit 

verschillende gezichtspunten plaatsvinden: 

 

Staatkundig 
Bron: pandjeshuisoverzicht.nl 

 

Infrastructuur 
Bron: orangesmile.com 

 

Grondsoorten 
Bron: kaartenenatlassen.nl 
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Voor de beschrijving van bedrijfsprocessen zijn de volgende views gangbaar/bruikbaar: 

1. Activiteitenview: flow van taken. 

2. Materiestroomview: omzetting en combinatie van materie, bijv. grondstoffen -> 

halffabricaten -> eindproducten. 

3. Communicatieview: benodigde interne communicatie. 

4. Dataview: benodigde data ten behoeve van het bedrijfsproces en datastromen in 

het bedrijfsproces. 

5. Beveiligingsview: focus op o.a. de functiescheiding in het bedrijfsproces. 

6. Klantbelevingsview: op een rij zetten van alle interactiemomenten met en beleving 

van de klant in een bedrijfsproces. Via de Brown-Paper-methode aan te pakken. De 

term die hier ook wel wordt gebruikt is Customer Journey. 

7. Financiële view: onder andere kijken naar inkomsten, uitgaven, afschrijvingen en 

waarde toevoeging. 

8. Besturingsview: beschrijving van de besturing van het bedrijfsproces, kijken naar 

het benodigde management rondom het bedrijfsproces. 

Binnen MCTL wordt in ieder geval de activiteitenview uitgewerkt met daarin geïntegreerd 

de dataview. MCTL beschouwt immers het bedrijfsproces en de benodigde computertech-

nologie als een geheel. Doorgaans is aan te bevelen naast deze view ook minstens één 

andere uit te werken om een evenwichtig beeld van het bedrijfsproces te realiseren. 

De consistentie tussen de verschillende documenten moet worden gecontroleerd. Het ver-

dient aanbeveling de documenten zoveel mogelijk in dezelfde structuur en vorm te gieten. 

Detailleringsniveau  

Het vereiste detailleringsniveau is een voortdurend discussiepunt bij het maken van 

een beschrijving van bedrijfsprocessen. Stel dat een bedrijfsproces als volgt is 

vormgegeven: 

 

Bovenstaand schema is naast correct ook te abstract. Er valt niet uit af te leiden of 

het gaat om het fabriceren van een speedboot, het verstrekken van een hypotheek-

advies of het aanbieden van een onbezorgde vakantie. 

Stel dat (een miniem deel van) het bedrijfsproces er als volgt uitziet: 
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Het zal duidelijk zijn dat op deze wijze ongetwijfeld een compleet bedrijfsproces is 

te beschrijven, maar tegen enorme inspanning. Ook het onderhouden zal een veel 

te grote inspanning vergen afgezet tegen het nut van een dergelijk detailleringsni-

veau. 

Er is (helaas) niet één harde richtlijn te geven voor het noodzakelijke detaillerings-

niveau. Doorgaans moet een beschrijving vrij gedetailleerd zijn om duidelijk te 

maken welke handelingen achtereenvolgens allemaal plaatsvinden, wie de betrok-

kenen zijn, wat voor communicatie nodig is, enzovoort. Binnen dit taakgebied is 

uiteindelijk het enige doel een basis te creëren waarop verbeteringen in het be-

drijfsproces kunnen worden beschreven (in taakgebied Bepalen toekomstige 

bedrijfsprocessen). De richtlijn die vanuit MCTL te geven is, luidt als volgt: 

Een bedrijfsproces moet zodanig gedetailleerd zijn beschreven, dat moeiteloos 

elke verbetering in die beschrijving kan worden uitgewerkt. 

Wanneer er in taakgebied Bepalen toekomstige bedrijfsprocessen een verbetering 

wordt bedacht op een betrekkelijk klein aspect maar die verbetering kan niet wor-

den verwerkt in de beschrijving van het huidige bedrijfsproces, dan is het 

detailleringsniveau onvoldoende.  

Het is een goede strategie in eerste instantie het detailleringsniveau enigszins te 

beperken en later naar behoefte detailuitwerkingen toe te voegen.  

4. AANVULLEN/VERBETEREN 

Hier wordt bezien of de beschrijvingen zinvol kunnen worden verbeterd of aangevuld. Het 

is aan te bevelen deze taak niet elk jaar, bij de jaarlijkse update van de strategie, met 

precies hetzelfde team uit te voeren. Personen die niet bij een vorige cyclus betrokken 

waren kunnen met een frisse blik en wellicht vanuit een ander perspectief zinvolle aanvul-

lingen of verbeteringen voorstellen. Ook de beschrijvingen afkomstig uit het taakgebied 

Bepalen toekomstige bedrijfsprocessen zijn hier nuttig. Immers, wat ooit is bedacht als 

toekomstig bedrijfsproces is op een zeker moment operationeel gerealiseerd en moet dan 

in de beschrijving van de huidige bedrijfsprocessen worden opgenomen.  
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5. VASTLEGGEN 

Alle beschrijvingen worden op een logische plaats vastgelegd. Zo zijn ze eenvoudig terug 

te vinden wanneer ze in andere taakgebieden nodig zijn. Bovendien scheelt het zoekwerk 

bij een volgende cyclus. Op deze manier ontstaat continuïteit in de uitvoering van dit taak-

gebied. Een belangrijk punt verdient nog aandacht: geautoriseerde personen moeten 

eenvoudig toegang hebben tot de documentatie, terwijl ongeautoriseerde medewerkers de 

toegang ontzegd moet worden. Detailbeschrijvingen van complete bedrijfsprocessen kun-

nen namelijk bedrijfsgeheimen bevatten zoals bijvoorbeeld de wijze waarop producten 

worden geassembleerd of de limiet op het al dan niet starten van een incassotraject.  

RELATIES MET ANDERE ONDERDELEN VAN MCTL 

Dit taakgebied kent de volgende belangrijke relaties: 

 

Het taakgebied Bepalen huidige bedrijfsprocessen heeft relaties met Bepalen verander-

behoefte en Bepalen huidige ‘gap’. Voor die laatste twee taakgebieden geldt dat de 

input wordt gevormd door de output van Bepalen huidige bedrijfsprocessen (de actuele en 

gedetailleerde beschrijving van de huidige bedrijfsprocessen). 
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OPMERKINGEN 

De volgende opmerkingen zijn bij dit taakgebied te maken. 

1. BEDRIJFSPROCESBESCHRIJVINGEN NIET (ALLEEN) IN HOOFDEN 

VAN MENSEN 

Over bedrijfsprocessen is in het algemeen veel bekend. Helaas zit deze gedetailleerde, 

actuele kennis vaak alleen in de hoofden van individuele medewerkers. Indien beschrijvin-

gen ontbreken kan het een enorme inspanning vergen tot een bedrijfsprocesbeschrijving 

te komen waarover iedereen het eens is. Het is niet ongewoon dat op detailniveau de 

werkelijke uitvoering van het werk per persoon verschilt, zonder dat zij het van elkaar 

weten. Dat heeft tot gevolg dat bij interviews over deze werkelijke werkwijze allemaal 

verschillen op tafel komen. Het bepalen van de juiste werkwijze van dit moment is dan 

niet eenvoudig. 

In dit taakgebied moet de huidige situatie worden beschreven (en niet de gewenste of 

toekomstige situatie) en wel per bedrijfsproces slechts één samenhangende beschrijving. 

Dat kan, zo zal inmiddels duidelijk zijn geworden, in de praktijk voor de nodige hoofdbre-

kens zorgen. 

2. HET AANTAL BEDRIJFSPROCESBESCHRIJVINGEN 

Sommige organisaties slaan door in het uitsplitsen van bedrijfsprocessen met als gevolg 

dat er honderden ontstaan met elk een bijbehorende beschrijving. Bijvoorbeeld ‘Archive-

ring’ wordt dan verder uitgesplitst in ‘Archivering klantdata’, ‘Archivering facturen’, 

‘Archivering bestellingen’, ‘Archivering contracten’ et cetera. Dat is niet alleen veel werk, 

het is ook niet praktisch en nauwelijks onderhoudbaar. De toegevoegde waarde van een 

dergelijke splitsing is vrijwel nihil. Het is daarom verstandiger één bedrijfsproces te defini-

eren rondom ‘Archivering’ en de details betreffende de verschillende soorten archivering 

binnen dit proces te beschrijven. Ook is het mogelijk archivering niet als een apart proces 

te beschouwen, maar als onderdeel van de betreffende andere bedrijfsprocessen. 

3. BPMN 

Bedrijfsprocessen kunnen op allerlei manieren worden vastgelegd: tekstueel, grafisch of 

gecombineerd (tekst en afbeeldingen), in een tekstdocument of in een meer of minder 

geavanceerde tool. MCTL promoot een zo veel mogelijk grafische vastlegging waarbij tekst 

de nodige verduidelijking geeft. BPMN (Business Process Model and Notation) is een steeds 

vaker gebruikte notatie die het mogelijk maakt bedrijfsprocessen gestructureerd te be-

schrijven. Het schema vindt u hieronder en op internet zijn uitgebreide beschrijvingen van 

BPMN te vinden.  
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4. VERSIEBEHEER 

Van bedrijfsprocesbeschrijvingen kunnen verschillende opeenvolgende versies ontstaan. 

Om deze te kunnen blijven onderscheiden, is het verstandig versiebeheer op deze beschrij-

vingen toe te passen.  

5. VERBETERINGSIDEEEN DIE ONTSTAAN TIJDENS HET MAKEN VAN 

DE BESCHRIJVING 

Het is niet ongewoon dat, tijdens de beschrijving van de huidige situatie, talloze verbeter-

punten aan het licht komen. Het is echter niet de bedoeling verbeteringsideeën in de 

beschrijving van het huidige, werkelijke bedrijfsproces op te nemen. De mogelijkheden 

voor verbetering kunnen op een aparte lijst worden verzameld. Die vormt dan alvast de 

eerste en goed bruikbare input voor het taakgebied Bepalen toekomstige bedrijfsproces-

sen. 

6. MODEL VAN DE SAMENHANG TUSSEN DE BEDRIJFSPROCESSEN 

Het verdient aanbeveling een overkoepelend model (architectuur) te maken waarin alle 

bedrijfsprocessen zijn ondergebracht. Hiermee ontstaat inzicht in de samenhang. Tevens 

is eenvoudiger te checken of alle in het bedrijf uitgevoerde werkzaamheden inderdaad in 

een beschrijving van een bedrijfsproces zijn terug te vinden.  

Ook de huidige samenhang en verdeling van bedrijfsprocessen kan in aanmerking komen 

voor verbetering. Zeker bij organisaties die al langere tijd bestaan is de opdeling vaak 
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gebaseerd op historische beslissingen en omstandigheden die wellicht inmiddels ingrijpend 

veranderd zijn. Een verhuizing naar bijvoorbeeld een andere werklocatie kan ertoe leiden 

dat bedrijfsprocessen heel anders kunnen worden ingericht waarna de nodige voordelen 

zijn te behalen. Doordat een verhuizing veel werk en onrust met zich meebrengt kiezen 

organisaties er in de situatie nogal eens voor om een-op-een over te gaan. Jaren later is 

dan vaak nog geen enkel bedrijfsproces aangepast, geen voordeel behaald en als het te-

genzit zijn alleen de nadelen van de verhuizing wel gerealiseerd. 

7. AANSLUITING OP BEDRIJFSPROCESSEN VAN ANDERE 

ORGANISATIES 

Mede door de mogelijkheden die computertechnologie biedt ontstaan er steeds meer ke-

tens van bedrijfsprocessen. Daarbij worden bedrijfsprocessen van meerdere organisaties 

op elkaar aangesloten. Ten eerste moet dan in de beschrijving van het eigen bedrijfsproces 

duidelijkheid bestaan over de koppelvlakken: waar eindigt het bedrijfsproces van de eigen 

organisatie en waar begint dat van de andere organisatie? Ten tweede moet ook helder 

zijn waar de bedrijfsprocessen van de andere organisatie invloed uitoefenen op de eigen 

bedrijfsprocessen en andersom. Een koppeling is immers niet alleen een technisch feno-

meen, maar vooral een organisatorische uitdaging. Worden de bedrijfsprocessen niet goed 

op elkaar afgestemd dan zal dat voortdurend tot problemen leiden.  

Al met al kunnen door het koppelen van bedrijfsprocessen grote voordelen ontstaan zoals 

bijvoorbeeld versnelling in de productieketen, vermindering van tussenvoorraden (just-in-

timeproductie in de hele keten zoals in de auto-industrie), ‘mass customization’ (waarbij 

klant specifieke wensen in het productieproces worden meegenomen) en optimalisatie van 

het gehele ketenbedrijfsproces om de kosten te verlagen (bijvoorbeeld in de keten produ-

cent-tussenhandel-supermarkt-consument).  

Er zijn door deze koppelingen overigens heel andere manieren van werken mogelijk. Naast 

de al genoemde just-in-time productie kan bijvoorbeeld ook aan ketenomkering worden 

gedaan. Dat werkt als volgt: Normaal gesproken plaatst een organisatie zoals bijvoorbeeld 

een supermarkt bij een slinkende voorraad een order bij een leverancier (=een organisatie 

die zich eerder in de keten bevindt): Ziet een supermarkt dat de pakken vla bijna op zijn, 

dan doet zij een bestelling bij de betreffende leverancier. Bij ketenomkering krijgt de le-

verancier toegang tot het voorraadsysteem van de afnemer en houdt hij zo diens voorraad 

op peil. Er wordt geen vla meer besteld; de leverancier zorgt er simpelweg voor dat er op 

elk moment precies voldoende pakken vla in de supermarkt beschikbaar zijn. Een van de 

gevaren van deze werkwijze is overigens dat de producent veel gedetailleerde kennis ver-

gaart over de werkelijke verkoop van vla. Dat kan dan weer interessant zijn voor de 

prijsstelling. Al met al is ketenintegratie in vele sectoren nog lang niet voltooid en zullen 

de komende jaren nog interessante en profijtelijke nieuwe mogelijkheden ontstaan en wor-

den toegepast.  

8. VOORBEELD VAN DE BEVEILIGINGSVIEW 
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Zoals eerder beschreven zijn er verschillende views mogelijk om een bedrijfsproces te be-

schrijven. Een daarvan is de eerdergenoemde beveiligingsview. Daarin wordt benadrukt 

welke computertechnologiedata en welke activiteiten/functionaliteiten in het bedrijfsproces 

verbonden zijn aan welke rollen. Schematisch ziet dat er als volgt uit: 

 

De nadruk ligt bij de beveiligingsview zeer sterk op het rood omkaderde gebied aan de 

bovenkant van het schema. Een eenvoudig voorbeeld ter invulling zou kunnen zijn: 

- Rol A doet de intake van facturen (controle op volledigheid, bekendheid van de 

afzender in het systeem, check of het bankrekeningnummer overeenkomt met de 

bekende gegevens van de afzender, etc.).  

- Rol B doet de controle op de juistheid en rechtmatigheid (correcte bedrag, is gele-

verd wat is afgesproken, zijn er nog aspecten waaraan eerst moeten worden 

voldaan voordat wordt betaald?) herstelt fouten en geeft de uiteindelijke goedkeu-

ring.  

- Rol C doet tot slot de feitelijke betaling.  

De vraag is, welke taken in welke rollen kunnen worden geautomatiseerd. Dat zou in dit 

geval vrijwel in de hele keten van activiteiten kunnen worden doorgevoerd. Het probleem 

is dan wel dat de functiescheiding in een klap is verdwenen en daarmee ook de beveiliging 

die hiermee werd bereikt. Om dit te ondervangen kan worden gedacht aan een nieuwe rol: 

monitoring. 

9. VOORBEELD VAN DE MATERIESTROOMVIEW 

Een andere manier om een bedrijfsproces te beschrijven is de materiestroomview. Daarin 

wordt benadrukt dat in het bedrijfsproces materie wordt gecombineerd, bewerkt, verwerkt, 

etc. Een van de essentieelste aspecten daaraan is dat aan het eind een resultaat is ontstaan 

dat waarde heeft voor de afnemer: Een complete, werkende iPhone is voor een consument 

van waarde, de losse onderdelen niet. Voor de fabriek die de iPhone assembleert, zijn de 

onderdelen wel van waarde: zij vormen de input voor haar bedrijfsprocessen. 

Schematisch is dit als volgt weer te geven: 
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Vanzelfsprekend is de materie aan de outputkant anders dan die aan de inputkant. Aan de 

outputkant kan overigens behalve een nuttig voorwerp of onderdeel ook afval (niet-nuttige 

materie) zijn ontstaan als gevolg van de uitgevoerde activiteiten.  

Zo kunnen feitelijk alle bedrijfsprocessen worden beschouwd: van het maken van een kof-

fiezetapparaat, het herstellen van een gebroken been, het studenten bijbrengen van kennis 

tot het in de echt verbinden van twee mensen. In sommige gevallen bestaat de materie 

grotendeels of geheel uit data. In dat soort gevallen is de dataview een betere manier om 

het bedrijfsproces te beschrijven. Bij het digitaal leveren van muziek of boeken bijvoor-

beeld, is er ook sprake van een materiestroom (het manipuleren van magnetische velden 

op een harde schijf of anderszins), maar dit is zo subtiel en voor velen zo abstract, dat het 

beter is om met behulp van een dataview het bedrijfsproces te verduidelijken.  

10. TOOLING 

Het beschrijven van bedrijfsprocessen kan vanzelfsprekend met behulp van Microsoft 

Word. Er zijn echter ook tools die op dit terrein specifiekere ondersteuning bieden. Hieron-

der worden er enkele kort beschreven.  

Microsoft Visio 

Dit pakket van Microsoft maakt het gemakkelijk allerlei flows grafisch vast te leggen. 

Mavim - Rules 

Dit pakket is heel geschikt voor het vastleggen van bedrijfsprocessen met alles wat er 

verder bij komt kijken. Integratie met Microsoft Visio en SharePoint is mogelijk.  

BiZZdesign 

Software om complete bedrijfsprocessen op alle niveaus te beschrijven. 

Omnisoft 

Deze Duits/Belgische leverancier levert software om schema’s op basis van BPMN 2.0 uit 

te werken. 

Microsoft Word + PowerPoint 

Zijn bovengenoemde tools te duur of te groot in omvang/functionaliteit? Dan is het zoals 

aan het begin van de paragraaf ook al aangegeven mogelijk de benodigde teksten uit te 

werken in Word. PowerPoint biedt tal van laagdrempelige mogelijkheden om schema’s te 
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maken. Voordeel is dat bijna iedereen de beschikking heeft over Word en PowerPoint, 

wat het gezamenlijk gebruik van de documentatie bevordert.  
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AAN DE SLAG! 

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

huidige bedrijfsprocessen. Volg de onderstaande stappen en aan het eind heeft u een keu-

rige, actuele set beschrijvingen van de huidige bedrijfsprocessen. 

1. EVALUATIE VOORGAANDE CYCLUS 

Is dit taakgebied vorige cyclus (vorig jaar) ook uitgevoerd? Dan zijn er vast punten geno-

teerd om het in deze cyclus beter uit te voeren. 

Noteer hier de evaluatiepunten: 

 

 

 

 

 

 

De evaluatiepunten kunnen leiden tot aparte actiepunten op de actiepuntenlijst. 

2. VERZAMELEN BESCHIKBARE BESCHRIJVINGEN 

In de ideale situatie zijn op één plaats alle beschikbare beschrijvingen te vinden. Beant-

woord nu eerst de volgende vragen. 

Bestaat er een overzichtslijst/schema met alle bedrijfsprocessen van de organisatie? 

o Ja 

o Nee 

Zijn alle beschrijvingen van bedrijfsprocessen al op één plaats samengebracht? 

o Ja 

o Nee 

Zijn er het afgelopen jaar op andere plaatsen (deel)beschrijvingen van bedrijfsprocessen 

gemaakt die gebruikt kunnen worden? 

o Ja 

o Nee 
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Zijn er het afgelopen jaar ingrijpende wijzigingen geweest in bedrijfsprocessen: herstruc-

turering, nieuw toegevoegd of juist uitgefaseerd? 

o Ja 

o Nee 

Aan het eind van deze activiteit moeten alle relevante documenten op één plaats zijn 

verzameld. 

3. CHECK OP 

VOLLEDIGHEID/JUISTHEID/GEDETAILLEERDHEID/CONSISTENTIE/

VORM 

Per document moet nu worden gecheckt: 

1. Is de beschrijving nog relevant? (i.v.m. uitfasering) 

2. Is de beschrijving nog juist? 

3. Is de beschrijving gedetailleerd genoeg? M.a.w. kunnen alle verwachte aanpassin-

gen (dit is een inschatting op dit moment) moeiteloos in de beschrijving worden 

verwerkt? 

4. Bevat de beschrijving de juiste views, moeten view(s) worden toegevoegd/aange-

past/verwijderd? 

5. Bij beschrijvingen die afkomstig zijn uit andere bronnen of nieuw zijn gecreëerd 

afgelopen jaar: is het detailleringsniveau en de vorm consistent met de andere? 

Bij documenten die al een aantal keer “door deze molen” zijn gehaald zal niet veel verbe-

tering meer mogelijk zijn.  

Hou de voortgang bij op een lijst als onderstaande:  

Documentnaam Gecheckt door Datum 

   

   

   

   

   

 

 



MCTL – 8.1. Taakgebied Bepalen huidige bedrijfsprocessen  

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 Bepalen huidige bedrijfsprocessen 

V1.19.1 01-02-2019 Pagina 40 

 

4. AANVULLEN/VERBETEREN 

Hier vindt de daadwerkelijke verbetering plaats. Dit werk kan worden verspreid over een 

heel team waarbij iedereen een onderdeel doet of geconcentreerd worden uitgevoerd door 

een of enkele personen. Voordeel van laatstgenoemde aanpak is dat er op vrij natuurlijke 

wijze consistentie tussen de documenten ontstaat. Gevaar is uiteraard dat bepaalde fouten 

consequent in elk document terecht komen of persoonlijke opvattingen van de betreffende 

persoon doorsijpelen in de documentatie. Middels het 4-ogen principe (één persoon past 

aan, een ander controleert de aanpassingen) is dit te ondervangen.  

Hou de voortgang bij op een lijst als onderstaande:  

Documentnaam Aangepast 

door 

Datum Aanpassingen 

gecheckt door 

Datum 

     

     

     

     

     

Eventueel kan deze lijst worden gecombineerd met de checklijst die in de 3e activiteit is 

opgesteld. 

5. VASTLEGGEN 

Voer de volgende acties uit: 

1. Aan het eind moet een freeze-moment worden bereikt: de documenten worden als 

geheel veiliggesteld en deze versie dient als input voor de andere taakgebieden. 

2. Aanpassingen na dit freeze-moment worden slechts bij hoge uitzondering uitge-

voerd. In plaats daarvan wordt een document gecreëerd waarin toekomstige 

verbeterpunten kunnen worden opgenomen.  

3. De in punt 2 bedoelde verbeterpunten worden in de volgende updateronde, waar-

schijnlijk dus het volgend jaar, op natuurlijke wijze alsnog verwerkt. 
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5. CERTIFICERING 

6. Voor MCTL kunt u zich certificeren op foundation-, advanced-basis-, advanced-ver-

volg- en expert-niveau. Het foundationniveau toetst uw kennis van MCTL. Het 

advanced-niveau toetst uw vaardigheid in het toepassen van MCTL. Het expertni-

veau 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 proefexamen-

vragen.  

NUTTIGE WEBSITES EN BOEKEN 

Vanuit functioneel perspectief zijn de volgende websites interessant voor taakgebied Be-

palen huidige bedrijfsprocessen: 

▪ www.mctl.nl  

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

ving van het model, video’s, artikelen, etc. etc. Alle documenten, waaronder dit 

document, zijn vanaf deze website te downloaden. 

▪ www.bpmn.org  

BPMN.org – Website met alle informatie over Business Model and Notation. Op de 

site zijn alle elementen, voorbeelden en uitleg te vinden. 

 

Vanuit functioneel perspectief zijn de volgende boeken interessant voor taakgebied Bepa-

len huidige bedrijfsprocessen: 

▪ Allweyer, T. (2010). BPMN 2.0. Norderstedt: BoD. 

▪ Berkman, W., Schaaff & M. van der (2010). De Brown Paper-methode. Amsterdam: 

Uitgeverij Business Contact.  

http://www.mctl.nl/
http://www.bpmn.org/
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HOOFDSTUK 8.2.   TAAKGEBIED BEPALEN HUIDIGE 

COMPUTERTECHNOLOGIE 

In dit taakgebied – dat wat betreft opbouw erg lijkt op het in het vorige hoofdstuk behan-

delde taakgebied Bepalen huidige bedrijfsprocessen – wordt de huidig beschikbare 

computertechnologie beschreven, ongeacht of deze in de huidige bedrijfsprocessen wordt 

gebruikt of niet. De match tussen de beschikbare computertechnologie en het huidig ge-

bruik ervan wordt gemaakt in het taakgebied Bepalen huidige ‘gap’, dat in het volgende 

hoofdstuk aan bod komt. 

PLAATS IN HET MCTL-FRAMEWORK 

Het taakgebied Bepalen huidige computertechnologie maakt deel uit van het taakcluster 

Strategisch support: 

 

ACHTERGROND 

Computertechnologie ontwikkelt zich in een fors tempo en het is alleen daarom al een 

lastige zaak bij te houden welke ontwikkelingen (mogelijk) interessant zijn. Doorgaans 

gaat de aandacht uit naar innovatie: alle ontwikkelingen die tot de verbeelding spreken 
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maar (nog) niet beschikbaar en toepasbaar zijn in de huidige bedrijfsprocessen. Dit taak-

gebied bekijkt: 

1. Alle computertechnologie die op dit moment beschikbaar én operationeel is, 

2. Alle computertechnologie van voldoende kwaliteit die weliswaar beschikbaar is, 

maar (nog) niet operationeel in de huidige bedrijfsprocessen wordt ingezet. 

DOEL VAN DIT TAAKGEBIED 

Het doel van het taakgebied Bepalen huidige computertechnologie is het maken van een 

zo volledig mogelijk, actueel en voldoende gedetailleerd overzicht van de huidige beschik-

bare computertechnologie. Het gaat hier om een brede verkenning. Alleen 

computertechnologie waarvan volstrekt zeker is dat deze niet bruikbaar is in de organisatie 

mag uit dit overzicht weggelaten worden. Het maakt bij het opstellen van dit overzicht niet 

uit of de benoemde computertechnologie wel of niet wordt ingezet in de actuele bedrijfs-

processen. 

Het overzicht zal als input worden gebruikt in de taakgebieden Bepalen huidige ‘gap’ en 

Bepalen verandermogelijkheden. 

HOE WEET JE DAT HET DOEL IS BEREIKT? 

De volgende indicator geeft aan of bovenstaand doel bereikt is: 

▪ Achteraf blijkt dat er op <5% van de beschrijvingen nadere detaillering, aanpassin-

gen vanwege onvolledigheid, fouten etc. plaats heeft moeten vinden. 

▪ De beschrijvingen zijn zonder verder aanpassingen bruikbaar in de taakgebieden 

Bepalen huidige gap en Bepalen verandermogelijkheden. 

(Genoemd percentage is indicatief.) 

TAKEN 

De taken in dit taakgebied zijn als volgt schematisch weer te geven: 
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Toelichting op de taken:  

1. EVALUATIE VOORGAANDE CYCLUS 

Er wordt hier teruggekeken op de voorgaande cyclus indien deze in dit taakgebied al eerder 

uitgevoerd is. Er moet worden beoordeeld welke punten in de vorige cyclus goed zijn ver-

lopen en op welke verbetering mogelijk is. Deze verbeteringen kunnen dan meteen in de 

hieronder volgende taken worden toegepast.  

2. CHECK OP RELEVANTIE/JUISTHEID/GEDETAILLEERDHEID 

Is deze cyclus al eens (of meermaals) uitgevoerd, dan wordt het bestaande overzicht hier 

gecontroleerd op relevantie, juistheid en gedetailleerdheid. Voortschrijdend inzicht speelt 

hier een rol: wat in een vorige cyclus nog niet zo relevant leek, kan dat nu wel zijn. Zijn 

bij deze cyclus anderen dan bij vorige cycli betrokken, dan geeft dat vaak nieuwe inzichten. 

Hierdoor kan het reeds bestaande overzicht worden verbeterd, nog los van de aanvullingen 

en verbeteringen die in de volgende stap ter sprake zullen komen. 

Basisinformatie over beschikbare computertechnologie kan beter niet intern worden ver-

zameld. Omdat de dynamiek zo groot is dat al snel veel is verouderd en een grote 

inspanning moet worden gepleegd om een update te doen. Beter is om een overzicht te 

hebben van relevantie, beschikbare computertechnologie met verwijzingen naar de basis-

informatie die vaak door leveranciers online ter beschikking wordt gesteld. Het up to date 

houden van de lijst met verwijzingen is minder werk. 

In deze fase kan ook worden gekeken of een andere verdeling in deelgebieden nog verbe-

tering kan geven. Doorgaans zijn dit soort inventariserende documenten fraai geordend. 

Naarmate er meer detail wordt toegevoegd worden het te omvangrijke en daardoor nau-

welijks toegankelijke documenten. Een indeling die hier voor de hand ligt is die op basis 

van functionaliteiten. Hierdoor wordt duidelijk dat de ene technologie een specifieke functie 
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voor één (deel)bedrijfsproces heeft, terwijl andere technologie breed kan worden ingezet. 

De indeling in enerzijds meer algemene functionaliteiten en datasets en anderzijds meer 

specifieke, kan ervoor zorgen dat het geheel overzichtelijk blijft.  

3. AANVULLEN/VERBETEREN 

De belangrijkste taak van dit taakgebied is het aanvullen en verbeteren van het overzicht 

van beschikbare computertechnologie. Er mag hier een voorselectie worden uitgevoerd: 

computertechnologie waarvan absoluut zeker is dat deze niet relevant is of zou kunnen 

zijn, kan worden weggelaten. 

Voor het aanvullen van het bestaande overzicht is een diversiteit aan bronnen nodig. Nut-

tige input kan worden gevonden via: 

- leveranciers (huidige en potentiële); 

- intern infra- en applicatiesupport; 

- eindgebruikers; 

- internet: websites, YouTube, blogs, social media; 

- boeken, tijdschriften; 

- congressen, seminars; 

- workshops; 

- collega-bedrijven in de sector (vaak lastig i.v.m. concurrentie); 

- afnemers/toeleveranciers in de productieketen; 

- het overzicht afkomstig uit het taakgebied Bepalen toekomstige computertechnolo-

gie. Immers, wat ooit toekomst was, wordt op een zeker moment operationeel 

mogelijk en moet dan in het overzicht huidige computertechnologie terechtkomen. 

Er kan dus uit een veelheid aan bronnen geput worden. Doel is wel om een samenhangende 

beschrijving te maken; de losse bronnen moeten tot een goed geheel worden samenge-

smeed. 

Technieken om een en ander gestructureerd aan te pakken zijn de deskresearch en het 

interview: 

1. Bij de deskresearch worden vanachter het bureau de bronnen geraadpleegd en 

wordt alle relevante informatie verzameld. Hoewel het lijkt dat op deze manier maar 

een beperkt overzicht te verkrijgen is, is het tegenovergestelde het geval. Door de 

enorme toegankelijkheid die internet biedt, is soms meer achter het bureau te ver-

krijgen (en zeker efficiënter) dan door op pad te gaan. Er zijn schrijvers die dit 

precies zo doen: voor ze een roman gaan schrijven maken ze, vanaf hun werkplek, 

een uitgebreide ronde langs alle bronnen. 

2. Interviews, met bijvoorbeeld leveranciers, collega’s van infra- en applicatiesupport 

en sommige eindgebruikers zijn een tweede techniek om meer informatie te ver-

krijgen. Het hoeft geen betoog dat alleen een gestructureerde aanpak en focus tot 

goede resultaten kunnen leiden.   

Aan de hand van de kwaliteitsnormen afkomstig uit Kwaliteitsmanagement kan worden 

beoordeeld in hoeverre huidige beschikbare computertechnologie voldoet of zou kunnen 
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voldoen. Voor de computertechnologie die reeds wordt ingezet zullen gegevens vanuit Mo-

nitoring ter beschikking staan zodat van die inzet een realistisch beeld kan worden 

gevormd. Voor de computertechnologie die in de hierboven genoemde inventarisatie is 

geïdentificeerd maar nog niet in de eigen organisatie wordt ingezet, kunnen de reeds ge-

noemde kwaliteitsnormen worden gebruikt.  

4. VASTLEGGEN 

Het overzicht, met alle verwijzingen naar documenten van (potentiële) leveranciers etc., 

wordt op een logische plaats vastgelegd. Het is bedoeld voor gebruik in een van de eer-

dergenoemde, andere taakgebieden, maar dient ook als basis voor een volgende cyclus. 

Er ontstaat op deze wijze continuïteit in de uitvoering van dit taakgebied.  

RELATIES MET ANDERE ONDERDELEN VAN MCTL 

Dit taakgebied kent de volgende belangrijke relaties: 

 

Uit dit schema blijkt dat het taakgebied Bepalen huidige computertechnologie relaties heeft 

met Bepalen verandermogelijkheden en Bepalen huidige ‘gap’. De output van Be-

palen huidige computertechnologie (de actuele en gedetailleerde beschrijving van de 

huidige computertechnologie) vormt input voor deze twee taakgebieden. 
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OPMERKINGEN 

Enkele opmerkingen bij dit taakgebied: 

1. GEBRUIKERS WETEN STEEDS MEER VAN TECHNOLOGIE 

Eindgebruikers zijn steeds beter en sneller op de hoogte van technologische mogelijkhe-

den. Enerzijds uit interesse, anderzijds doordat leveranciers ook zeer actief zijn in de 

consumentenmarkt. Social media doen hier ook nog een duit in het zakje. Waren in het 

verleden bedrijven de aanjagers van technologische ontwikkelingen, langzamerhand is dit 

gebied consumer-driven geworden.  

Het is echter zeker niet zo dat een bedrijf de nieuwste gadget meteen in productie moet 

inzetten; de risico’s daarvan kunnen groot zijn. De ontwikkelingen moeten echter wel 

nauwlettend gevolgd worden. Indien van toepassing moet ook tijdig een proef worden 

gestart om het werkelijke potentieel van bepaalde technologie te ontdekken. In sommige 

werkomgevingen, bijvoorbeeld in de academische wereld, moet worden geaccepteerd dat 

gebruikers structureel vooroplopen. De regel is echter dat infra-, applicatie- en functio-

neel support hier het voortouw in nemen en dus de nodige inspanningen moeten plegen 

om, eerder en beter dan de gebruikers, op de hoogte te zijn van de mogelijkheden van 

computertechnologie.  
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AAN DE SLAG! 

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

huidige computertechnologie. Volg de onderstaande stappen en aan het eind heeft u een 

keurige, actuele set beschrijvingen van de huidige beschikbare computertechnologie. Ove-

rigens lijkt deze aanpak op degene die voor taakgebied Bepalen huidige bedrijfsprocessen 

geldt. Het resultaat is echter geheel anders en ook nodig in het vervolg van dit hele taak-

cluster.  

1. EVALUATIE VOORGAANDE CYCLUS 

Is dit taakgebied vorige cyclus (vorig jaar) ook uitgevoerd? Dan zijn er vast punten geno-

teerd om het in deze cyclus beter uit te voeren. 

Noteer hier de evaluatiepunten: 

 

 

 

 

 

 

De evaluatiepunten kunnen leiden tot aparte actiepunten op de actiepuntenlijst. 

2. CHECK OP 

VOLLEDIGHEID/JUISTHEID/GEDETAILLEERDHEID/CONSISTENTIE/

VORM 

Zoals al geschetst is het in dit taakgebied beter niet zelf alle documentatie te verzamelen 

en op te slaan, maar vooral gebruik te maken van verwijzingen naar bestaande documen-

tatie van leveranciers. 

Per verwijzing moet nu worden gecheckt: 

1. Is de verwijzing nog juist (wijst deze nog steeds naar de bedoelde broninformatie)? 

2. Is de verwijzing nog relevant? (i.v.m. uitfasering) 

3. Is de informatie waarnaar de verwijzing verwijst gedetailleerd genoeg?  

Hou de voortgang bij op een lijst als onderstaande: 
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Verwijzing Gecheckt door Datum 

   

   

   

   

   

 

Daarnaast kunnen in het verleden aanvullende documenten zijn gecreëerd die op dit mo-

ment ook allemaal moeten worden gecheckt op relevantie en actualiteit: 

Aanvullende documenten Gecheckt door Datum 

   

   

   

   

   

 

3. AANVULLEN/VERBETEREN 

Daarna wordt het in 2 gecheckte aangevuld en verbeterd. Wat betreft de verwijzingen gaat 

het er dan vooral om of verwijzingen moeten worden toegevoegd. Omdat de lijst met 

verwijzingen best groot kan worden is het van belang de structuur te behouden. Het moet 

dus geen ratjetoe aan losse verwijzingen worden maar gegroepeerd naar bijvoorbeeld 

functionaliteit of type technologie. Dat maakt het aanvullen ook een stuk eenvoudiger. 
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Zoals onder 2 hiervoor ook al geschetst kunnen naast de verwijzingen ook aanvullende 

documenten bestaan. Wellicht moet hier ook nog iets aan worden toegevoegd, maar te-

rughoudendheid is gewenst. Elk nieuw intern document levert in de toekomst onderhoud 

op, terwijl veelal kan volstaan met een verwijzing naar reeds aanwezige externe informa-

tie. 

Gebruik voor zowel het aanvullen van verwijzingen als het aanvullen van interne documen-

tatie de lijsten zoals deze al in 2 zijn gebruikt. 

4. VASTLEGGEN 

Voer de volgende acties uit: 

1. Aan het eind moet een freeze-moment worden bereikt: de verwijzingen en interne 

documenten worden als geheel veiliggesteld en deze versie dient als input voor de 

andere taakgebieden. 

2. Aanpassingen na dit freeze moment worden slechts bij hoge uitzondering uitge-

voerd. In plaats daarvan wordt een document gecreëerd waarin toekomstige 

verbeterpunten kunnen worden opgenomen.  

3. De in punt 2 bedoelde verbeterpunten worden in de volgende updateronde, waar-

schijnlijk dus het volgend jaar, op natuurlijke wijze alsnog verwerkt. 

Er kan met name wat betreft de verwijzingen ook voor worden gekozen deze lijst ook 

tussentijds aan te passen, waardoor het dus een “levende” lijst wordt die ook tussentijds 

voor andere doeleinden kan worden gebruikt. Het is dan wel zaak dat het hierboven be-

doelde freeze-moment duidelijk wordt vastgelegd.  
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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 on-

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

en bovendien een groot aantal proefexamenvragen.  

NUTTIGE WEBSITE 

Vanuit functioneel perspectief is de volgende website interessant voor taakgebied Bepalen 

huidige computertechnologie: 

▪ www.mctl.nl  

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

ving van het model, video’s, artikelen, etc. etc. Alle documenten, waaronder dit 

document, zijn vanaf deze website te downloaden. 

 

http://www.mctl.nl/
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HOOFDSTUK 8.3.   TAAKGEBIED BEPALEN HUIDIGE ‘GAP’ 

Binnen dit taakgebied staat de ‘gap’ centraal: Het verschil tussen de werkelijke toepassing 

van huidige computertechnologie en de mogelijke toepassing daarvan in de huidige be-

drijfsprocessen. Met andere woorden: de gap maakt de onderbenutting van de ter 

beschikking staande mogelijkheden zichtbaar. In dit taakgebied wordt nog niet gekeken 

naar mogelijke aanpassingen in bedrijfsprocessen of computertechnologie die pas in de 

toekomst ter beschikking zal komen. Deze aspecten worden uitgewerkt in de hiernavol-

gende hoofdstukken.  

PLAATS IN HET MCTL-FRAMEWORK 

Het taakgebied Bepalen huidige ‘gap’ maakt deel uit van het taakcluster Strategisch sup-

port:

 

ACHTERGROND 

Bij het bepalen van een strategie voor de inzet van computertechnologie wordt vaak gefo-

cust op innovatie binnen dit gebied. Innovatie schept immers mogelijkheden voor 

betere/andere inzet van computertechnologie in de bedrijfsprocessen. Toch is het zinvol 

allereerst naar de concrete huidige situatie te kijken: hoe wordt huidige technologie in de 

huidige bedrijfsprocessen gebruikt? Vaak zijn er meer gebruiksmogelijkheden dan die 

welke worden toegepast en het is nuttig een inhaalslag te maken. 
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DOEL VAN DIT TAAKGEBIED 

Het doel van dit taakgebied is het bepalen van het gat (de gap) tussen het huidige en het 

mogelijke gebruik van de huidige computertechnologie binnen de huidige bedrijfsproces-

sen. 

Let wel: het gaat hier dus uitsluitend om de huidige bedrijfsprocessen en de huidige be-

schikbare computertechnologie. Door het bepalen van de gap wordt de onderbenutting van 

computertechnologie in de huidige setting bepaald, los van mogelijke ontwikkelingen. 

HOE WEET JE DAT HET DOEL IS BEREIKT? 

De volgende indicatoren geven aan of bovenstaand doel bereikt is: 

▪ Achteraf blijken op hoogstens 5% van het totaal mogelijkheden te zijn gemist of 

mogelijkheden te zijn beschreven die dat achteraf gezien niet bleken te zijn. 

▪ De beschrijvingen zijn zonder verder aanpassingen bruikbaar in het taakgebied Be-

palen strategie business – inzet computertechnologie. 

▪ Van alles wat benoemd is in het overzicht ‘Inhaalslag’ is minstens 25% gerealiseerd. 

(Genoemd percentages zijn indicatief.) 

TAKEN 

De taken in dit taakgebied zijn als volgt schematisch weer te geven: 
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Hierna volgt een toelichting op het schema.  

1. EVALUATIE VOORGAANDE CYCLUS 

Allereerst wordt teruggeblikt op de voorgaande cyclus (indien deze eerder is uitgevoerd). 

Er moet worden beoordeeld welke punten in de vorige cyclus goed zijn verlopen en op 

welke verbetering mogelijk is. Ook kan hier worden gekeken naar de concrete resultaten 

van de vorige cyclus: zijn er werkelijk verbeteringen gerealiseerd naar aanleiding van de 

beschreven gap? Alle leerpunten worden meegenomen in de die hieronder beschreven 

taken.  

2. CHECK OP RELEVANTIE/JUISTHEID/GEDETAILLEERDHEID 

Is deze cyclus al eens (of meermalen) uitgevoerd, dan wordt het bestaande overzicht 

hier gecontroleerd op relevantie, juistheid en gedetailleerdheid. Voortschrijdend inzicht 

speelt hier een rol: wat in een vorige cyclus nog niet zo relevant leek, kan nu wel rele-

vant worden gevonden. Zijn er in deze cyclus andere personen betrokkenen dan bij de 

vorige cyclus, dan geeft dat vaak nieuwe inzichten. Daardoor kan het bestaande over-

zicht worden verbeterd, nog los van de aanvullingen en verbeteringen die in de volgende 

stap ter sprake zullen komen.  

3. AANPASSEN AAN HUIDIGE SITUATIE 

De belangrijkste taak van dit taakgebied is het aanpassen aan de huidige stand van zaken 

van het document ‘Inhaalslag’. Vergeleken met voorgaande cycli kunnen bedrijfsprocessen 

gewijzigd zijn. Hetzelfde kan gelden voor de stand van zaken op het gebied van beschik-

bare computertechnologie. In deze stap moet een match worden gemaakt met als enige 

vraag en uitgangspunt:  

Op welke plaatsen kan de beschikbare computertechnologie een ver-

betering opleveren in de huidige bedrijfsprocessen?  

Ook de achtergrond van onderbenutting moet boven water komen. Zo kan de introductie 

van nieuwe technologie hebben geleid tot grote sprong voorwaarts die helaas in de be-

drijfsprocessen halverwege gestrand is. Het kan ook zijn dat het management voortdurend 

andere prioriteiten stelt. Met andere woorden: onderbenutting heeft vaak een reden en 

wanneer die niet wordt onderkend, kan diezelfde reden later wederom een obstakel wor-

den.  

Verder is het goed te beseffen dat niet gestreefd moet worden naar een maximum, maar 

naar een optimum. Dus niet computertechnologie inzetten in bedrijfsprocessen waar en 

wanneer maar mogelijk, maar alleen waar de balans tussen kosten en baten gunstig is. 

Het komt zeker voor dat computertechnologie nu nog niet wordt gebruikt omdat dat be-

drijfseconomisch niet te verantwoorden is, maar dat dat in de toekomst wel het geval 

kan zijn. Dat zal dan in een van de volgende cycli van dit taakgebied vanzelf blijken om-

dat een bedrijfseconomische afweging elke keer opnieuw wordt gemaakt.  
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4. VASTLEGGEN 

Het overzicht ‘Inhaalslag’ wordt op een logische plaats vastgelegd voor gebruik het taak-

gebied “Bepalen strategie business – inzet computertechnologie” maar ook als basis voor 

een volgende cyclus. Er ontstaat zo continuïteit in de uitvoering van dit taakgebied. Het is 

aan te bevelen bij te houden wat de uiteindelijke concrete resultaten zijn van wat werkelijk 

is gerealiseerd. 

RELATIES MET ANDERE ONDERDELEN VAN MCTL 

Dit taakgebied kent de volgende belangrijke relaties: 

 

Zoals in het bovenstaande schema is geillustreerd zorgen de taakgebieden Bepalen hui-

dige bedrijfsprocessen en Bepalen huidige computertechnologie voor de input van 

taakgebied Bepalen huidige ‘gap’. Het resultaat van dit taakgebied, het document ‘Inhaal-

slag’, wordt gebruikt in het taakgebied Bepalen strategie business – inzet 

computertechnologie.  

OPMERKINGEN 

1. INHAALSLAG 
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Het maken van een inhaalslag is in psychologisch opzicht altijd wat problematisch. Het is 

voor de meeste medewerkers aantrekkelijker en interessanter om met innovatieve, nieuwe 

mogelijkheden bezig te zijn. Het volledig benutten van huidige mogelijkheden is echter een 

buitenkans om met een relatief gering risico de inzet van computertechnologie in bedrijfs-

processen te verbeteren. Doordat beschikbare computertechnologie waarschijnlijk al op 

veel plaatsen in gebruik is, is er al veel kennis en ervaring mee opgedaan (“proven tech-

nology”) en daar kan dan gebruik van gemaakt worden. Zo kunnen veel bekende valkuilen 

voorkomen worden. Hiermee wordt het voor de eigen organisatie een meer haalbaar en 

minder risicovol pad, zij het ook minder uitdagend.  
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AAN DE SLAG! 

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

huidige “Gap”. Volg de onderstaande stappen en aan het eind heeft u een aangepaste 

versie van het document “Inhaalslag”.  

1. EVALUATIE VOORGAANDE CYCLUS 

Is dit taakgebied vorige cyclus (vorig jaar) ook uitgevoerd? Dan zijn er vast punten geno-

teerd om het in deze cyclus beter uit te voeren. 

Noteer hier de evaluatiepunten: 

 

 

 

 

 

 

De evaluatiepunten kunnen leiden tot aparte actiepunten op de actiepuntenlijst. 

2. CHECK OP RELEVANTIE/JUISTHEID/GEDETAILLEERDHEID 

Het document “Inhaalslag” wordt kritisch bezien en beoordeeld op relevantie, juistheid en 

gedetailleerdheid, nog los van de input uit de taakgebieden Bepalen huidige bedrijfspro-

cessen en Bepalen huidige computertechnologie: 

1. Punten die worden genoemd maar inmiddels zijn gerealiseerd kunnen vervallen 

2. Punten die worden genoemd maar in de vorige cyclus nog niet gedetailleerd kon-

den worden uitgewerkt, worden nogmaals kritisch bekeken. Het zou zo moeten 

zijn dat punten die eerst nog wat abstract zijn uitgewerkt in de loop van de tijd 

concreter worden. Is dat niet het geval, dan is het kennelijk geen realistisch punt 

en kan deze worden afgevoerd 

3. Eventuele fouten moeten worden hersteld. 

Om een en ander ordentelijk te laten verlopen is onderstaande lijst te gebruiken: 

 

 



MCTL – 8.3. Taakgebied Bepalen huidige “Gap”  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 Bepalen huidige “Gap” 

V1.19.1 01-02-2019 Pagina 58 

 

Verwijderingen Gecheckt door Datum 

   

   

   

Gedetailleerd uitgewerkt Gecheckt door Datum 

   

   

   

Verbeterde fouten Gecheckt door Datum 

   

   

   

 

3. AANPASSEN AAN HUIDIGE SITUATIE 

De belangrijkste taak is het aanpassen van het document “Inhaalslag” aan de hand van: 

1. Input uit het taakgebied Bepalen huidige bedrijfsprocessen. Indien bedrijfsproces-

sen inmiddels zijn aangepast, moet dat worden verwerkt. Deze aanpassingen 

bieden wellicht kansen voor toepassing van computertechnologie die daarvoor nog 

niet relevant/haalbaar was 

2. Input uit het taakgebied Bepalen huidige computertechnologie. Allereerst moet wor-

den gefocust op computertechnologie die al beschikbaar was, maar om bepaalde 

redenen nog niet wordt gebruikt. Er moet worden bezien of de oorspronkelijke re-

denen nog steeds valide zijn, of dat inmiddels de situatie zo is veranderd dat inzet 

van die technologie nu wel mogelijk is geworden. Vervolgens moet worden gefocust 
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op technologie die in de voorgaande cyclus nog niet beschikbaar was. Deze tech-

nologie biedt immers kansen. Uiteraard moet de toegevoegde waarde eerst worden 

bepaald. Let wel; het gaat hier niet om innovaties of niet-uitontwikkelde technolo-

gie. Dat komt aan bod in het taakgebied Bepalen toekomstige computertechnologie. 

Hier betreft het technologie die sinds de vorige cyclus in de categorie “proven tech-

nology” terecht is gekomen. 

3.  

Een en ander kan systematisch worden aangepakt met behulp van onderstaande lijst: 

Verwerkte aanpassingen bedrijfsprocessen Gecheckt door Datum 

   

   

   

Technologie die alsnog bruikbaar is geworden Gecheckt door Datum 

   

   

   

Toegevoegde “proven technology” Gecheckt door Datum 

   

   

   

Na aanpassing moet het document worden gereviewd. 

4. VASTLEGGEN 

Het document “Inhaalslag” wordt vastgelegd en er wordt voor zorggedragen dat geen aan-

passingen meer plaatsvinden. Mochten voordat de volgende cyclus plaatsvindt toch 
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aanpassingen gewenst zijn dan kan dat in een bijlage of aparte lijst. Indien ervoor gekozen 

wordt om de aanpassingen toch in het brondocument aan te brengen moet heel duidelijk 

worden aangegeven welke dit zijn. In de eerstvolgende cyclus kunnen de aanpassingen 

alsnog op de reguliere wijze worden verwerkt. 
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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 on-

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

en bovendien een groot aantal proefexamenvragen.  

NUTTIGE WEBSITE  

Vanuit functioneel perspectief is de volgende website interessant voor taakgebied Bepalen 

huidige ‘gap’: 

▪ www.mctl.nl  

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

ving van het model, video’s, artikelen, etc. etc. Alle documenten, waaronder dit 

document, zijn vanaf deze website te downloaden. 

http://www.mctl.nl/
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HOOFDSTUK 8.4   TAAKGEBIED BEPALEN TOEKOMSTIGE 

BEDRIJFSPROCESSEN 

Op strategisch niveau worden twee toekomstverkenningen uitgewerkt. In dit taakgebied 

wordt een toekomstverkenning betreffende de bedrijfsprocessen gemaakt en in het vol-

gende hoofdstuk een toekomstverkenning betreffende de computertechnologie. 

PLAATS IN HET MCTL-FRAMEWORK 

Het taakgebied Bepalen toekomstige bedrijfsprocessen maakt deel uit van het taakcluster 

Strategisch support: 

 

ACHTERGROND 

Bedrijfsprocessen zijn niet statisch. Allerlei invloeden van buitenaf – maar ook het eigen 

management – zorgen ervoor dat bedrijfsprocessen na verloop van tijd wijzigen. Opvallend 

is wel dat bedrijfsprocessen vergeleken met andere organisatieonderdelen (bijvoorbeeld 

werknemers, functie-, rol- en taakverdeling, indeling gebouwen, plaats van uitvoering van 

het werk) relatief stabiel zijn. Een bedrijfsproces kan met gemak lange tijd ongewijzigd 

blijven, terwijl bij genoemde andere aspecten ondertussen wel grote wijzigingen plaats-

vinden. Toch is dat ook meteen het gevaar. Een beruchte uitspraak van werknemers over 
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de wijze waarop ze werken is: ‘Zo hebben we dat altijd gedaan!’ Werknemers houden zich 

vast aan bepaalde werkwijzen, maar gaan die gaandeweg soms als een vast gegeven be-

schouwen. Dat maakt het aanpassen van bedrijfsprocessen uiteindelijk niet eenvoudig. 

DOEL VAN DIT TAAKGEBIED 

Het doel van dit taakgebied is het maken van een voldoende gedetailleerde beschrijving 

(toekomstverkenning) van de toekomstige bedrijfsprocessen (3-5 jaar vooruit) op basis 

van een onderbouwde inschatting/prognose.  

HOE WEET JE DAT HET DOEL IS BEREIKT? 

De volgende indicatoren geven aan of bovenstaand doel bereikt is: 

▪ Bij de jaarlijkse bijstelling van de beschrijving van de toekomstige bedrijfsprocessen 

blijken op niet meer dan 5% van de aspecten bijstellingen nodig. 

▪ De beschrijvingen zijn zonder verder aanpassingen bruikbaar in het taakgebied Be-

palen veranderbehoefte. 

▪ Van de beschrijving blijkt uiteindelijk het grootste deel (> 80%) gerealiseerd te 

worden. 

(Genoemde percentages zijn indicatief.)  

INTERMEZZO: HET CREATIEVE PROCES 

Dit taakgebied heeft als voornaamste obstakel het benodigde creatieve proces. Aan de ene 

kant is het de kunst los te komen van de huidige bedrijfsprocessen, producten en diensten. 

Aan de andere kant moet er een diep besef zijn van de reden van bestaan van de huidige 

producten, diensten en bijbehorende bedrijfsprocessen. Wie niet van zijn verleden leert, is 

gedoemd dit te herhalen. Uiteindelijk is het meestal veel beter voort te bouwen op het 

bestaande, dan alles opnieuw te bedenken. Om tot een verbeterd bedrijfsproces, product 

of dienst te komen, is het loskomen van de bestaande werksituatie een behoorlijke uitda-

ging.  

Het creatieve proces kent de volgende fasen: 

1. Scherpstellen probleemstelling. Voor zover dit nog niet gedaan is, moet de pro-

bleemstelling scherp worden beschreven. 

2. Divergeren (=uit elkaar gaan). Bij divergeren staat het vinden van verschillende 

oplossingen voor het benoemde probleem centraal. Brainstormtechnieken – die ver-

derop in dit hoofdstuk zullen worden behandeld – kunnen hierbij behulpzaam zijn. 

De verschillende oplossingen worden zo uitgewerkt dat ze onderling vergelijkbaar 

zijn. 
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3. Convergeren (= samenkomen). Bij convergeren worden er keuzes gemaakt: welke 

oplossingen vallen af, welke zijn wellicht te combineren? Er ontstaat een shortlist 

waaruit uiteindelijk de beste keuze gemaakt moet worden.  

4. Realiseren. Uiteindelijk moet de gekozen oplossing worden gerealiseerd. 

5. Evalueren. Tot slot dient te worden bezien of de oplossing werkelijk voldoet, en of 

er ‘lessons learned’ zijn die een volgende keer kunnen worden toegepast. 

INTERMEZZO: TRENDS KOMENDE JAREN: KETENINTEGRATIE, 

KETENVERKORTING, KETENOMKERING, SPECIALISATIE, 

VERANDERING PRODUCTEN/DIENSTEN 

In de gehele voortbrengingsketen doen zich trends voor die mede zijn ingegeven door de 

mogelijkheden van computertechnologie.  

Ketenintegratie 

Laten we ketenintegratie aan de hand van een voorbeeld bekijken: Een verzekeringsmaat-

schappij werkt met tussenpersonen. Het bedrijfsproces strekt zich feitelijk uit over beide 

partijen. Het is niet onlogisch dat de verzekeringsmaatschappij haar bedrijfsproces inclu-

sief de onderliggende computertechnologie laat doordringen tot op het bureau van de 

tussenpersoon. Die kan daardoor bijvoorbeeld direct berekeningen van premies voor de 

klant doen. Aan de andere kant kan de tussenpersoon meteen de koppeling maken tussen 

zijn klant en diens verzekeringsmaatschappij. Zo kunnen klanten optimale verzekerings-

pakketten worden geboden die zijn geïntegreerd met de systemen van de verschillende 

verzekeringsmaatschappijen.  

Ketenverkorting 

Voortbordurend op het voorbeeld hierboven is het een logische gedachte dat verzekerings-

maatschappijen direct zaken gaan doen met consumenten en de tussenpersonen in het 

vervolg links laten liggen. Blijven ze daarnaast ook met tussenpersonen werken, dan geeft 

dat wel de nodige kanaalconflicten. Het is een fenomeen dat zich ook elders voordoet: 

fysieke winkelketens hebben over het algemeen moeite een succesvolle webshop te run-

nen, juist omdat dat conflicteert met het belang van hun fysieke winkels en bijvoorbeeld 

ook met de manier waarop bevoorrading en orderafhandeling geregeld zijn.  

Ketenomkering 

In de productieketen volgen verschillende organisaties elkaar op met een bijbehorende 

stroom van producten en diensten (en tussentijdse halffabricaten). Daarnaast is er een 

datastroom die op de juiste plaats voor de juiste personen leidt tot de juiste informatie. 

Soms is het mogelijk de keten om te draaien. Bijvoorbeeld: Een supermarkt wil geen lege 

schappen en moet daarom tijdig bestellingen plaatsen bij fabrikant/groothandel/distribu-

tiecentrum. Computertechnologie maakt het mogelijk andersom deze partijen toegang te 

geven tot het voorraadsysteem van de supermarkt. Vervolgens worden geen bestellingen 

meer geplaatst, maar de fabrikant/groothandel/het distributiecentrum zorgt ervoor dat 

voorraden in de supermarkt precies op tijd worden aangevuld. Een vergelijkbare zienswijze 
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zit in de push- versus pull-gedachte: worden producten/diensten door een keten heen 

geduwd, of door een keten heen getrokken?  

Specialisatie 

Een ander fenomeen dat het vermelden waard is, is verregaande specialisatie. Het is on-

mogelijk om commercieel succesvol een fysieke winkel te runnen die alleen maar zwarte 

sokken aanbiedt. Op internet echter bestaat een dergelijke winkel wel, en al vele jaren  

(Inmiddels is de keuze in kleuren en uitvoeringen groter):  

 

Bron: https://www.blacksocks.com/ 

Coolblue heeft dit model in veelvoud uitgevoerd: per product is een specifieke website 

ontwikkeld zoals bijvoorbeeld koelkasten.nl. Deze strategie staat lijnrecht tegenover die 

van Bol.com, waarvan het gehele aanbod onder één naam op één website staat. Het kan 

dus allebei: de technologie maakt het mogelijk. Maar wat is de beste keuze voor de eigen 

organisatie? Overigens is Coolblue inmiddels ook overgestapt op het Bol.com model. 

Verandering producten/diensten 

Veranderingen in het aanbod van producten/diensten is van alle tijden. Dankzij computer-

technologie is daar een dimensie bij gekomen. Amazon bijvoorbeeld, is ooit gestart als 

verkoper van boeken en cd’s. In de loop van de tijd is het productenaanbod gestaag ge-

groeid, maar dat is geen bijzonderheid. Wat wel bijzonder was, was dat Amazon op een 

zeker moment ook als marktplaats is gaan optreden voor mensen die tweedehands spullen 

wilden (ver)kopen. Dat lijkt het kannibaliseren van de eigen handel, maar vanuit het oog-

punt van de klant bleek dit een gouden zet: ook klanten die geen zin of mogelijkheid 

hadden de nieuwprijs te betalen konden op deze wijze nu bij Amazon terecht. De eerste 

reacties van de aandeelhouders waren echter niet mals. Wie weet maakt ook Bol.com te-

genwoordig meer winst met de tweedehands handel dan met de nieuwe producten. Voor 

de tweedehands handel hoeft Bol.com immers alleen de computers in de lucht te houden 
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en de software door te ontwikkelen om de concurrentie voor te blijven. En zo wordt Bol.com 

van een boekenverkoper uiteindelijk misschien wel een bedrijf dat alleen maar computer-

technologie runt. 

Wat is nu werkelijk het product of de dienst die wordt geleverd? 

Het kan heel verhelderend zijn nog eens helemaal terug te gaan naar de essentie 

van wat er wordt geleverd. Bij een verzekeringsmaatschappij wordt al heel snel 

gedacht dat die polissen verkoopt. Bij nadere beschouwing is dat niet zo: een polis 

is slechts een afgeleid resultaat. Een verzekeringsmaatschappij verkoopt niet meer 

dan: ‘zekerheid’. Daarmee wordt bedoeld dat de zekerheid dat mocht de klant iets 

overkomen, de verzekeringsmaatschappij de financiële consequenties overneemt. 

Maar dan rijst natuurlijk wel de vraag: hoe geven we die zekerheid vorm in deze 

digitale tijd?  

Het is niet voor niets dat polissen er nog niet zo lang geleden ongeveer zo uitzagen: 
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Bron: www.quorim.nl 

 

Er moest van een polis een zeker vertrouwen uitgaan en dat werd gestimuleerd 

door een bepaalde vormgeving, papier, handtekeningen enzovoort. 

Of de volgende, 100% digitale variant dat overtreft is maar zeer de vraag. 
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Bron: www.verzekerdbijhema.nl 

U zult de HEMA waarschijnlijk wel vertrouwen, maar stel dat het www.poppelver-

zekeringenmetdelaagstepremie.ar (een Nederlands bedrijf juridisch gevestigd in 

Argentinië) was geweest? 

Soms is het omzetten van een product/dienst naar een digitale vorm of het digitaal verrij-

ken van producten/diensten dus nog niet zo eenvoudig. 

INTERMEZZO: NUTTIGE TE STELLEN VRAGEN 

Bij het bedenken van toekomstige bedrijfsprocessen kunnen in het kader van optimale 

toepassing van computertechnologie de volgende vragen worden gesteld: 

http://www.poppelverzekeringenmetdelaagstepremie./
http://www.poppelverzekeringenmetdelaagstepremie./
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1. Kunnen producten/diensten worden verrijkt dankzij computertechnologie (kunnen 

er nuttige en zo mogelijk unieke items aan toegevoegd worden)?  

2. Kan er (meer) worden gedifferentieerd in de producten/diensten (mass-customiza-

tion) of kunnen producten (bijvoorbeeld via 3D-printing) of diensten (zoals 

vermogensadvies ondersteund door computersysteem op basis van big data) ge-

heel op maat gemaakt worden? 

3. Kan computertechnologie de kwaliteit verbeteren? 

4. Kan computertechnologie de kwantiteit verhogen? 

5. Kan computertechnologie het productie- en/of leveringsproces versnellen? 

6. Kan computertechnologie efficiencyvoordelen bieden, zoals activiteiten in het in-

terne bedrijfsproces automatiseren, samenvoegen, schrappen? 

7. Kan computertechnologie de kosten verlagen door bijvoorbeeld fysieke productele-

menten te vervangen door bits, zoals bij e-books het geval is? 

8. Kan computertechnologie de klantenbinding verhogen, door bijvoorbeeld geperso-

naliseerde vervolgaanbiedingen te doen? 

9. Kan computertechnologie (tussen)voorraden verkleinen en verspilling verminderen 

door betere voorspelling van de vraag en de stroomlijning van bedrijfsprocessen? 

10. Kan computertechnologie ervoor zorgen dat we andere markten (nichemarkten, 

markten op andere continenten e.d.) kunnen betreden die commercieel voordien 

niet haalbaar waren? Voorbeelden: een bank met internetspaarrekeningen, een mo-

deontwerper die kleding wereldwijd via een webshop rechtstreeks kan verkopen? 

11. Kan computertechnologie samen met de ketenpartners verbeteringen genereren in 

de keten van het voortbrengingsproces?   

TAKEN 

 De taken in dit taakgebied zijn als volgt schematisch weer te geven: 
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Toelichting op het schema: 

1. EVALUATIE VOORGAANDE CYCLUS 

Hier wordt teruggekeken op de voorgaande cyclus, voor zover deze al eerder is uitgevoerd. 

Er moet worden beoordeeld welke punten in de vorige cyclus goed zijn verlopen en op 

welke punten verbetering mogelijk is. Deze verbeteringen kunnen direct in de volgende 

taken worden toegepast. 

2. VERZAMELEN DATA 

Is deze cyclus al eens (of meermalen) uitgevoerd, dan wordt de bestaande toekomstver-

kenning hier als uitgangspunt genomen. Andere input komt rechtstreeks uit de 

gebruikersorganisatie: wat zijn daar de denkbeelden over toekomstige producten, dien-

sten, bedrijfsvoering en dergelijke die alle invloed kunnen hebben op de toekomstige 

bedrijfsprocessen? Met mate kunnen de huidige bedrijfsprocessen als input worden geno-

men. Het gevaar bestaat daarbij wel dat bij het opstellen van scenario’s in de activiteit 

hierna wordt doorgeredeneerd vanuit de huidige situatie, terwijl dan eigenlijk een ideaal-

plaatje uit de bus moet komen. Het blijkt heel moeilijk voldoende afstand van de huidige 

situatie te houden.  

Een aantal interne redenen om een bedrijfsproces in de nabije toekomst aan te passen 

zijn: 

- Lean: productie stroomlijnen, verspillingen tegengaan. 
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- Intern hoger kwaliteitsniveau gewenst. 

- Time-to-market verkorten. 

- Focus op ander marktsegment. 

- Focus op ander productsegment. 

- Wens/noodzaak om kosten te besparen/winst te verhogen. 

- Andere bedrijfsmiddelen (machines) komen ter beschikking. 

- Andere locatie(s), andere productieomgeving. 

- Andere werkwijze (‘het nieuwe werken’, of ‘het nog nieuwere werken’). 

- Meer of minder personeel. 

- Verandering personeelsbestand (ouder, jonger, diversiteit). 

- Andere verdeling functies/taken. 

- Krimp of groei van het bedrijf. 

- Andere managementstructuur (aansturing: zelfsturende teams, juist meer hiërar-

chie en controle, aantal managementlagen).  

- Ander management met andere focus. 

- Andere cultuur (zoals het ontstaan van een afrekencultuur op basis van targets na 

overname door een ander bedrijf). 

Verder kan data worden verzameld over gebeurtenissen in de buitenwereld; wat gaat daar 

naar verwachting veranderen die de toekomstige interne bedrijfsprocessen zullen beïn-

vloeden?  

Een aantal externe redenen om een bedrijfsproces in de nabije toekomst aan te passen 

zijn: 

- Externe prijsdruk: het bedrijfsproces moet efficiënter. 

- Externe kwaliteitsdruk: het bedrijfsproces moet betere producten/diensten opleve-

ren. 

- Externe concurrentie/andere klanten/andere klantverwachtingen: het bedrijfspro-

ces moet andere producten/diensten opleveren (veranderingen in productportfolio). 

- Externe druk in keten: leveranciers gaan andere grondstoffen, (half)producten of 

diensten leveren. 

- Verschuivingen in de productieketen: toeleveranciers gaan taken overnemen, klan-

ten gaan meer (zelfservice) of juist minder doen. 

- Veranderende wet- en regelgeving waardoor de uitvoering van het werk verandert. 

- Veranderende milieueisen. 

- Beschikbaarheid personeel (meer/minder, beter/slechter opgeleid). 

- MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen). 

De ontwikkelingen sinds de vorige cyclus worden verzameld en geordend. Ze kunnen in de 

volgende activiteit vervolgens worden gebruikt. 

3. OPSTELLEN SCENARIO’S 
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Een belangrijke taak is het opstellen van beschrijvingen van concrete, reële, mogelijke, 

toekomstige bedrijfsprocessen inclusief de relaties van deze bedrijfsprocessen met buiten-

wereld. Tijdens brainstormsessies kunnen prima nieuwe ideeën en uitwerkingen ontstaan, 

maar er bestaat ook een kans dat het behoorlijk uitwaaiert. Er dient daarom wel enigszins 

te worden gestuurd, zodat geen tijd wordt verspild aan te onrealistische ideeën. Te strak 

sturen is hier echter ook niet de bedoeling; dat verstikt het creatieve proces. Al met al gaat 

het dus om de juiste balans. 

Enkele brainstormtechnieken: 

Klassieke brainstorm 

In een kring mag iedere deelnemer elk idee dat in hem/haar opkomt noemen. De 

andere deelnemers onthouden zich van kritiek en de focus ligt op kwantiteit: hoe 

meer ideeën hoe beter. 

Negatieve brainstorm 

Omgekeerd denken. Voorbeelden daarvan: 

• Hoe kan ik ervoor zorgen dat niemand met het openbaar vervoer naar kantoor 

komt? (In plaats van: Hoe kan ik ervoor zorgen dat iedereen met het openbaar 

vervoer komt?)  

• Hoe zorg ik ervoor dat niemand iets in mijn webshop koopt?  

• Hoe kunnen we het zo organiseren dat niemand zijn rekening betaalt? 

 

Brainwriting 

Bij brainwriting worden door elke deelnemer drie ideeën genoteerd op een vel pa-

pier (in bijvoorbeeld vijf minuten). Vervolgens worden deze vellen doorgegeven, 

waarna drie ideeën worden toegevoegd. Dit wordt herhaald totdat de vellen weer 

bij de oorspronkelijke persoon zijn teruggekeerd. Vervolgens worden de ideeën 

verzameld en beoordeeld. Vergeleken met de klassieke brainstorm kan deze aan-

pak ervoor zorgen dat alle deelnemers een evenwichtiger bijdrage leveren. 

Brown-paper-sessie 

Op een groot vel aan de muur wordt een toekomstig bedrijfsproces uitgewerkt. 

Vervolgens mag iedereen daar veranderingen in aanbrengen. Voordeel van een 

brown-paper (die meterslang kan zijn) is dat het hele ‘plaatje’ inzichtelijk wordt.  

Zes-hoeden-techniek (Edward de Bono)  

Deelnemers krijgen ieder een kleur hoed en daarmee moeten ze het bedrijfsproces 

vanuit een bepaalde invalshoek benaderen. Degene met de zwarte hoed speelt bij-

voorbeeld de advocaat van de duivel, terwijl degene met de blauwe hoed een 

beschouwende en controlerende rol heeft. Dit is een goede methode om andere 

perspectieven te creëren.  

Rolverwisseling 

Iedere deelnemer krijgt opzettelijk een geheel andere rol dan in het dagelijkse 

werk. 
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Science fiction 

We leven in het jaar 2040. Hoe ziet het bedrijf er dan uit? Wat doen we (producten 

en diensten), op welke wijze (bedrijfsprocessen), met welke mensen en op welke 

plaats?  

Lateraal denken 

Bestaande informatie wordt anders geordend om tot nieuwe ideeën te komen. Door 

vanuit een onmogelijkheid te redeneren (stel dat mensen konden vliegen, bijvoor-

beeld) kunnen nieuwe inzichten ontstaan die wel realistisch zijn.  

De brand 

Stel dat uw bedrijf afgelopen nacht tot de grond toe is afgebrand. Gelukkig is er 

een goede verzekering, die vlot betaalt: volgende week is het geld al beschikbaar. 

U mag het hele bedrijf, met alle bedrijfsprocessen, apparatuur, computertechnolo-

gie en al het andere opnieuw opbouwen. Hoe gaat dat er dan uitzien?  

Een andere aanpak, die meer van buiten naar binnen werkt, is het uitwerken van een 

‘customer journey’. Klanten worden ingedeeld in groepen en per klantgroep wordt de ‘reis’ 

die de klant in de organisatie aflegt uitgewerkt. Niet alleen wat een klant doet maar ook 

zijn ervaring daarbij, zijn emoties en gedrag, worden zo goed mogelijk in kaart gebracht. 

Daaruit volgen dan de nodige verbetermogelijkheden. Het kan een buitengewoon krachtige 

manier zijn om vastgeroeste werkwijzen te bestuderen vanuit het oogpunt van degene die 

het allerbelangrijkst voor de organisatie is: de klant.  

Een voorbeeld van een uitwerking van een scenario ter illustratie: 

Een gemeente heeft tot taak paspoorten uit te geven. Het huidige proces is samen-

gevat als volgt weer te geven: Eerst moet een burger naar de fotograaf, daarna 

wordt bij het gemeenteloket de aanvraag afgehandeld (formulier invullen, foto con-

troleren, vingerafdrukken nemen, burger laten betalen). Vervolgens wordt het 

nieuwe paspoort elders gemaakt en kan de burger deze na een dag of vijf komen 

afhalen. Daarbij wordt het oude ingenomen of ongeldig gemaakt en moeten hand-

tekeningen voor uitgifte en ontvangst worden gezet. 

Er zijn talloze scenario’s te bedenken om alleen al het aanvragen van paspoorten 

anders te laten verlopen. Het is niet erg ingewikkeld om foto’s die al bij de fotograaf 

zijn gecontroleerd, zelf te uploaden (vanzelfsprekend beveiligd, bijvoorbeeld via    

DigiD). Wellicht kan in de toekomst ook een selfie (via eigen camera of webcam) 

goed genoeg zijn. Steeds meer apparaten nemen vingerafdrukken. Foto’s en vin-

gerafdrukken kunnen dan nog worden gecheckt met de reeds aanwezige data bij 

de gemeente. Bij onvoldoende kwaliteit wordt de aanvrager alsnog naar het (self-

service)loket verwezen. Bij elkaar zijn er dus talloze, niet al te onrealistische 

uitwerkingen te maken rondom het in de toekomst aanvragen van een nieuw pas-

poort. 
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Vervolgens zijn er diverse scenario’s te bedenken voor een correcte uitgifte. Papie-

ren formulieren en geschreven handtekeningen kunnen in de toekomst zeker door 

elektronische varianten worden vervangen. Ook de identificatie door middel van 

een paspoort zou door een andere manier van identificeren kunnen worden ver-

vangen. Nu al kan men het paspoort op verschillende luchthavens (waaronder 

Schiphol) laten scannen en checken. Zou het apparaat niet verbonden worden met 

de scanner, maar met de BRP (Basis Registratie Personen, de opvolger van de wel-

bekende GBA), dan zou de identificatie kunnen plaatsvinden zonder fysiek 

paspoort. Omdat daarvoor wereldwijde afstemming nodig is, zou dit echter nog wel 

wat langer kunnen duren dan de vijf jaar waar we het in deze toekomstverkenning 

over hebben. Voor de kortere termijn is daarom aannemelijk dat een paspoort in 

een of andere fysieke vorm zal blijven bestaan. De uitgifte hiervan tot slot kan ook 

anders worden georganiseerd via bijvoorbeeld uitgifteloketten of thuisbezorging. 

Met dat laatste wordt overigens door sommige gemeenten al geëxperimenteerd. 

Aldus zijn heel concrete, uiteenlopende, meer of minder realistische scenario’s te beden-

ken. Het is verstandig per bedrijfsproces hooguit een drietal scenario’s uit te werken met 

daarbinnen eventueel nog wat variaties op detailniveau. 

Een bekende valkuil in het opstellen van scenario’s staat bekend onder de term ‘groeps-

denken’. Mensen kunnen elkaar uiteraard positief beïnvloeden, maar het kan ook negatief 

uitpakken. Een fraaie anekdote die dit illustreert is de Abilene paradox, ook wel The road 

to Abilene genoemd: 

On a hot afternoon visiting in Coleman, Texas, the family is comfortably playing 

dominoes on a porch, until the father-in-law suggests that they take a trip to Abi-

lene [53 miles north] for dinner. The wife says, "Sounds like a great idea." The 

husband, despite having reservations because the drive is long and hot, thinks that 

his preferences must be out-of-step with the group and says, "Sounds good to me. 

I just hope your mother wants to go." The mother-in-law then says, "Of course I 

want to go. I haven't been to Abilene in a long time." 

The drive is hot, dusty, and long. When they arrive at the cafeteria, the food is as 

bad as the drive. They arrive back home four hours later, exhausted. 

One of them dishonestly says, "It was a great trip, wasn't it?" The mother-in-law 

says that, actually, she would rather have stayed home, but went along since the 

other three were so enthusiastic. The husband says, "I wasn't delighted to be doing 

what we were doing. I only went to satisfy the rest of you." The wife says, "I just 

went along to keep you happy. I would have had to be crazy to want to go out in 

the heat like that." The father-in-law then says that he only suggested it because 

he thought the others might be bored. 
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The group sits back, perplexed that they together decided to take a trip which none 

of them wanted. They each would have preferred to sit comfortably, but did not 

admit to it when they still had time to enjoy the afternoon. 

Bron: Wikipedia 

Met andere woorden: niemand wil het, maar het gebeurt omdat iedereen denkt dat de 

anderen het willen. 

Tot slot is het volgende nog een overdenking waard.  

Hoe kan een toekomstig bedrijfsproces zo worden vormgegeven dat als vanzelf gebeurt 

wat er moet gebeuren? 

Er bestaan kerncentrales die zijn volgestouwd met allerhande meet- en regelsystemen en 

driedubbele back-upsystemen om ervoor te zorgen dat het kernsplijtingsproces niet uit de 

hand loopt. Dit risico is inherent aan kernsplijting; het is een proces dat zichzelf versterkt. 

Het is echter ook mogelijk een kerncentrale zo te ontwerpen dat het kernsplijtingsproces 

vanzelf uitdooft zodra er iets misgaat. Dat is logischerwijs veel veiliger: de kernsplijting 

moet expliciet op gang in plaats van in toom gehouden worden.  

Ook bedrijfsprocessen kunnen zo worden ontworpen: Hoe is het ontwerp zo te maken dat 

bij bepaalde input eigenlijk altijd de gewenste output ontstaat, zonder grote controlesys-

temen en voortdurende bijsturing? Hieronder een paar voorbeelden ter verduidelijking.  

De laptops, smartphones en tablets. 

In een bedrijf gingen opvallend veel laptops, smartphones en tablets stuk. Nu is 

door het mobiele gebruik ervan de kans op defecten groter. Toch was het een op-

vallend fenomeen, vooral ook doordat het erop leek dat als deze apparaten privé- 

eigendom waren, ze minder snel stuk leken te gaan. Wat te doen? Beide constate-

ringen werden in de volgende oplossing gecombineerd: Elke zakelijke laptop, tablet 

en smartphone werd na drie jaar privé-eigendom van de gebruiker. Ging het appa-

raat binnen die drie jaar stuk, dan werd dat natuurlijk vervangen of gerepareerd, 

maar ging de termijn van drie jaar opnieuw lopen. Het aantal defecten daalde zien-

derogen... 

 

De storingen buiten werktijd. 

De 24-uursproductie van een bedrijf hield in dat vanzelfsprekend ook in het week-

end storingen moesten worden opgelost. De betreffende medewerker ontving 

daarvoor een vergoeding van 200% van het uurloon. Omdat werd gebruikgemaakt 

van oproepdiensten, werden storingen in de weekends minder snel verholpen. Het 
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bedrijf besloot de kosten die gemoeid waren met het oplossen van storingen in het 

weekend bij elkaar op te tellen. Vervolgens kreeg iedere medewerker loonsverho-

ging en ging een nieuwe afspraak gelden: Oproepdiensten moesten wel worden 

gedraaid, maar werden niet langer extra vergoed omdat dat al in het gewone loon 

was opgenomen. Wat bleek? Na enige tijd nam het aantal storingen zienderogen 

af. Elke vrijdag spande iedereen zich extra in om ervoor te zorgen dat de productie 

in het weekend storingsvrij zou kunnen draaien. Bedrijf blij, want minder storingen, 

en werknemers ook blij, want minder in het weekend werken. 

Het is dus mogelijk resultaten te sturen met een onzichtbare hand waar uiteindelijk ieder-

een baat bij heeft. Dat laatste is hier essentieel, want anders werkt dit principe niet.  

4. CHECKEN SCENARIO’S EN KEUZES MAKEN 

De gekozen en uitgewerkte scenario’s worden verspreid onder alle betrokkenen (manage-

ment, diverse personen die werkzaam zijn in het bedrijfsproces waarop het scenario 

betrekking heeft, personen die er een bijdrage aan geleverd hebben). Er is hier nog een 

laatste kans om onvolkomenheden te (laten) corrigeren. Vervolgens worden de scenario’s 

vastgesteld.  

Daarna wordt gekozen voor het scenario dat het meest realistisch is, de grootste kans 

heeft om gerealiseerd te worden en waarmee het bedrijf naar verwachting de grootste 

voordelen kan behalen.  

Overigens kan dit onderdeel grote obstakels met zich meebrengen, omdat allerlei belangen 

kunnen gaan botsen. Ter illustratie volgt nu een voorbeeld.  

De burger centraal. 

Een gemeente heeft in de missie de focus opgenomen dat de burger te allen tijde 

centraal moet staan.  

Stel nu dat in vervolg op het eerdere voorbeeld, het bedrijfsproces rondom pas-

poortuitgifte op de schop wordt genomen met als doel de kosten te verlagen. Door 

grote efficiencywinst vanwege een andere inzet van technologie en het ‘lean’ maken 

van het bedrijfsproces, lukt het de prijs van € 64,40 te verlagen naar € 48,75. De 

gemeente maakt daarbij, net als voorheen, verlies noch winst. Dat is precies con-

form het beleid van de gemeente: leges moeten kostendekkend zijn. 

Dit klinkt tot nu toe bijna te goed om waar te zijn, nietwaar? Er zit inderdaad een 

adder onder het gras. Om de kostenverlaging werkelijk te bereiken zonder dat de 

paspoortuitgifte een verlieslijdende activiteit wordt, moeten zes overbodig gewor-

den personeelsleden afvloeien. Zal dat gaan gebeuren? Of zullen andere belangen 

dan ‘de burger centraal’ opeens toch een rol gaan spelen?  
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In een commercieel bedrijf is het in een dergelijke situatie zeker mogelijk te kijken 

naar uitbreiding van het producten-/dienstenaanbod of bijvoorbeeld het marktaan-

deel. Vaak kan boventallig personeel dan elders worden ingezet. Dat is helaas voor 

de gemeente maar beperkt mogelijk. Een aantal taken ligt wettelijk vast en veel 

andere taken kan en mag een gemeente niet uitvoeren omdat ze dan als overheids-

organisatie gaat concurreren met commerciële partijen. 

Samengevat: het is overduidelijk dat een verbeterd werkproces, met lagere kosten 

voor de burger tot gevolg, exact in lijn ligt met de missie van de gemeente. Maar 

dat het niet zonder slag of stoot zal worden ingevoerd zal ook duidelijk zijn. 

De belangen van een organisatie, maar ook die van andere stakeholders zoals werknemers, 

de klanten, et cetera komen hier dus samen. Uiteindelijk moeten de belangen van de klan-

ten hierin zwaar wegen, omdat anders al snel het bestaansrecht van de organisatie in 

gevaar komt. 

5. VASTLEGGEN 

De toekomstverkenning bedrijfsprocessen wordt op een logische plaats vastgelegd voor 

gebruik in een van de andere taakgebieden, maar ook als basis voor een volgende cyclus. 

Er ontstaat dan meer continuïteit in de uitvoering van dit taakgebied. 

Het is nuttig scenario’s die in de vorige stap kansloos bleken te zijn, toch te bewaren. 

Wellicht dat op een later tijdstip de omstandigheden zijn veranderd en een scenario alsnog 

bruikbaar blijkt te zijn. Soms ook wordt een scenario herhaaldelijk opnieuw uitgewerkt, 

omdat een eerdere versie niet terug te vinden is. Door scenario’s en de besluitvorming 

daaromtrent te bewaren, wordt tijdverspilling voorkomen.  

Jans stokpaardjes. 

Jan is een werknemer met nogal sterke overtuigingen. Hij tracht elke keer zijn 

eigen ideeën tamelijk rigoureus door te drukken. Hij is zo handig om ze elke keer 

op een andere plek en in een ander overleg te droppen. Omdat geen historie wordt 

bijgehouden, komen de stokpaardjes van Jan in de loop der jaren steeds opnieuw 

voorbij. Zo krijgt Jan uiteindelijk bij elk van zijn stokpaardjes zijn zin. De vraag is, 

hoe profijtelijk dat voor het bedrijf is.  

RELATIES MET ANDERE ONDERDELEN VAN MCTL 

Dit taakgebied kent de volgende belangrijke relaties: 
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De relatie met Bepalen veranderbehoefte is in dit schema duidelijk terug te vinden. De 

resultaten van Bepalen toekomstige bedrijfsprocessen zullen daar worden gebruikt om te 

bepalen welke veranderingen in bedrijfsprocessen kunnen worden benoemd. 

OPMERKINGEN 

Enkele opmerkingen bij dit taakgebied: 

1. ONDERSCHEID MOGELIJKE EN WERKELIJKE TOEKOMST 

Het opstellen van scenario’s kan buitengewoon inspirerend zijn. Vooral omdat het heel 

concrete uitwerkingen zijn die iedereen voor zich kan zien en die daardoor ook de nodige 

reacties uitlokken. Dat biedt dan vanzelf weer mogelijkheden de scenario’s verder te ver-

beteren. Wel is het belangrijk te blijven benadrukken dat in een scenario een mogelijke 

toekomst wordt geschetst en niet de toekomst. Juist omdat een scenario zo concreet is, is 

het voor sommigen soms moeilijk de mogelijke en werkelijke toekomst te blijven onder-

scheiden.  

2. ASPECTEN OM NAAST BEDRIJFSPROCESSEN REKENING MEE TE 

HOUDEN 
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Naast bedrijfsprocessen kan hier worden nagedacht over aspecten als werknemers, werk-

plekken en hulpmiddelen. Vragen zijn dan bijvoorbeeld:  

• Hoe ziet een toekomstige werknemer eruit?  

• Welke kennis en vaardigheden heeft hij/zij en welke rol?  

• Blijft er uitvoerend werk over of doen machines (computers en randapparatuur) al het 

werk en is alleen monitoring nodig?  

• Welke hulpmiddelen (apparaten) zijn er nodig?  

• Na de Tipp-Ex zal wellicht de nietmachine gaan verdwijnen. Maar wat komt ervoor te-

rug? 

Op het moment dat 3D-visualisaties meer gebruikt gaan worden, moet er veel veranderen.  

Een bureau is dan misschien niet de handigste werkplek en er zullen nieuwe apparaten 

nodig zijn. Wanneer je gaat vergaderen, worden anderen in de vorm van een hologram 

toegevoegd in de ruimte waarin jij je bevindt. Kennis kun je bijspijkeren door via een 3D-

bril aan een cursus deel te nemen en ga zo maar door. 

3. UITWERKING TOEKOMSTIGE BEDRIJFSPROCESSEN 

Toekomstige bedrijfsprocessen kunnen geheel in tekst worden uitgeschreven. Zoals al is 

betoogd bij het taakgebied Bepalen huidige bedrijfsprocessen, verdient het aanbeveling 

een beproefde notatiewijze te gebruiken. BPMN kan ook hier worden aanbevolen. In ieder 

geval is het verstandig om de toekomstige bedrijfsprocessen op dezelfde wijze uit te wer-

ken als de huidige bedrijfsprocessen, zodat eenvoudig een vergelijking tussen beide te 

maken is. 

4. STRAIGHT-THROUGH PROCESSING 

Toekomstige bedrijfsprocessen kunnen gebaseerd worden op STP (straight-through pro-

cessing). Hierbij wordt het proces zonder menselijke tussenkomst geheel door middel van 

computertechnologie uitgevoerd. Mensen zijn alleen nodig voor monitoring en voor de uit-

zonderingen op het gedefinieerde bedrijfsproces. Een werkwijze om te beoordelen of STP 

een reële mogelijkheid is, is om binnen het bedrijfsproces alle activiteiten, beslismomenten 

en dergelijke te bekijken en per onderdeel te bezien of dit onderdeel geheel door compu-

tertechnologie kan worden uitgevoerd. Alleen in uitzonderlijke situaties is inzet van 

personen toegestaan. Indien vervolgens blijkt dat de activiteiten geheel of grotendeels 

door computertechnologie kunnen worden uitgevoerd, dan is voor dit bedrijfsproces STP 

een reële mogelijkheid. 

5. DE TOEKOMST VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN 

Wat is de toekomst van platenspelers, cd’s en lp’s? Dat is inmiddels wel duidelijk. Alleen 

in de marge zal er nog vraag naar blijven. En hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld landkaarten 

en atlassen. Maar wat is de toekomst van een pinautomaat, bankpasjes, het standaard tv-

toestel of bijvoorbeeld verkeersborden en wegbelijningsmachines? En zo zijn er nog wel 
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meer producten die voor hun bestaansrecht moeten vrezen. Hetzelfde kan worden bedacht 

voor diensten. De algemene verwachting is hierbij bijv. dat een callcenter in de huidige 

vorm niet zal blijven bestaan, veel advieswerk door computers zal worden overgenomen 

en baliewerk is ook gedoemd om of te veranderen of te verdwijnen.   
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AAN DE SLAG! 

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

toekomstige bedrijfsprocessen. Volg de onderstaande stappen en aan het eind heeft u een 

aangepaste versie van het document “Toekomstverkenning bedrijfsprocessen”.  

1. EVALUATIE VOORGAANDE CYCLUS 

Is dit taakgebied vorige cyclus (vorig jaar) ook uitgevoerd? Dan zijn er vast punten geno-

teerd om het in deze cyclus beter uit te voeren. 

Noteer hier de evaluatiepunten: 

 

 

 

 

 

 

De evaluatiepunten kunnen leiden tot aparte actiepunten op de actiepuntenlijst.  

2. VERZAMELEN DATA 

Voordat in de derde taak verschillende scenario’s worden uitgewerkt wordt hier data ver-

zameld over verwachte ontwikkelingen in- en extern. Gebruik daarvoor onderstaande twee 

lijsten en vul deze voor de eigen organisatie aan. 

Verwachte interne ontwik-

kelingen: 

Beschrijving verandering 

Personeel  

Concurrenten  

Ketenpartners  
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Afnemers/klanten  

Marktsegment  

Maatschappij 

(bijv. MVO) 

 

  

 

Verwachte externe ont-

wikkelingen: 

Beschrijving verandering 

Wet- en regelgeving  

Concurrenten  

Ketenpartners  

Afnemers/klanten  

Marktsegment  

Maatschappij 

(bijv. MVO) 

 

  

Aan het eind van deze activiteit moeten alle relevante veranderingen zo compleet moge-

lijk zijn. Het is echter geen probleem in een later stadium, bijvoorbeeld tijdens het 

opstellen van de scenario’s, nog aanvullingen op deze documenten te doen. 

3. OPSTELLEN SCENARIO’S 

De scenario’s van de vorige cyclus worden allereerst kritisch bekeken: 

1. Scenario’s die inmiddels zijn gerealiseerd kunnen vervallen 
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2. Scenario’s die gezien de ontwikkelingen niet meer relevant zijn kunnen vervallen 

3. Eventuele fouten moeten worden hersteld 

4. Gezien de veranderde omstandigheden, zie de activiteit hiervoor, kan het zijn dat 

scenario’s up to date moeten worden gebracht 

Het creatieve, en leukste, gedeelte bestaat uit het opstellen van nieuwe scenario’s. Pro-

beer daarbij geheel los te komen van de huidige situatie. Gebruik een of meer van 

genoemde brainstormtechnieken, en hou ook bij welke waar het beste werkte zodat daar 

in het vervolg meer mee kan worden gedaan. De ene techniek werkt in een bepaalde set-

ting nu eenmaal beter dan een andere: 

Gebruikte brainstorm 

techniek 

Gebruikt bij opstellen van 

scenario 

Ervaring 

Klassieke brainstorm   

Negatieve brainstorm   

Brainwriting   

Brown paper sessie   

Zes hoeden techniek   

Rolverwisseling   

Science fiction   

Lateraal denken   

De brand   

…   

Ook heel bizarre scenario’s moeten niet in de kiem worden gesmoord omdat wellicht on-

derdelen daaruit veel realistischer zijn dan in eerste instantie gedacht. Verder is hier het 

motto: hoe concreter hoe beter, en voor elk bedrijfsproces en elk onderdeel daarvan is de 

bedoeling om meerdere scenario’s uitgewerkt te hebben. 
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4. CHECKEN SCENARIO’S EN KEUZES MAKEN 

De uitgewerkte scenario’s moeten worden gecheckt op juistheid en daarna keuzes worden 

gemaakt. Een objectieve keuze is te maken aan de hand van criteria, bijvoorbeeld: 

1. Haalbaarheid 

2. Business case 

3. Risico’s 

4. Onderlinge samenhang 

Eventueel kunnen deze criteria nog worden voorzien van weegfactoren. 

Een en ander kan systematisch worden aangepakt met behulp van onderstaande lijst: 

Scenario Score 

  

  

  

  

  

  

Nadat een keuze is gemaakt wordt het document “Toekomstverkenning bedrijfsprocessen” 

gemaakt/bijgewerkt. Dit is gebaseerd op de gekozen scenario’s en in dit document wordt 

een logisch samenhangend geheel gemaakt. 

5. VASTLEGGEN 

Het document “Toekomstverkenning bedrijfsprocessen” wordt vastgelegd en er wordt voor 

zorggedragen dat geen aanpassingen meer plaatsvinden. Mochten voordat de volgende 

cyclus plaatsvindt toch aanpassingen gewenst zijn dan kan dat in een bijlage of aparte lijst. 

Indien ervoor gekozen wordt om de aanpassingen toch in het brondocument aan te bren-

gen moet heel duidelijk worden aangegeven welke dit zijn. In de eerstvolgende cyclus 

kunnen de aanpassingen alsnog op de reguliere wijze worden verwerkt. 
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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 on-

derdeel ‘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 Be-

palen toekomstige bedrijfsprocessen: 

▪ www.mctl.nl  

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

ving van het model, video’s, artikelen, etc. etc. Alle documenten, waaronder dit 

document, zijn vanaf deze website te downloaden. 

▪ www.bpmn.org  

BPMN.org – Website met alle informatie over Business Model and Notation. Op de 

site zijn alle elementen, voorbeelden en uitleg te vinden. 

 

Vanuit functioneel perspectief zijn de volgende boeken interessant voor taakgebied Bepa-

len toekomstige bedrijfsprocessen: 

▪ Boyett, J. & Boyett, J. (1999). De goeroe gids. New York: John Wiley and Sons, Inc. 

▪ Boyett, J. & Boyett, J. (2001). De Goeroe Gids voor Ondernemers. Zaltbommel: 

Uitgeverij van Schouten en Nelissen. 

▪ Handy, C., Covey, S. & Porter, M. (1999). Rethinking the future. Zaltbommel: Uit-

geverij van Schouten en Nelissen. 

▪ Haterd, B. van de (2015). 10 banen die verdwijnen & 10 banen die verschijnen.  

▪ Idenburg, P. J. & Schaik, M. van (2010). Diagnose 2025. Schiedam: Scriptum. 

▪ Idenburg, P. J. & Schaik, M. van (2013). Diagnose Zorginnovatie. Schiedam: Scrip-

tum. 

▪ Loo, H. van der, Geelhoed, J. & Samhoud, S. (2007). Kus de visie wakker. Amster-

dam: Sdu Uitgevers. 

▪ Peters, T. (1998). De Innovatie Cirkel. Amsterdam: Uitgeverij Contact. 

▪ Bono, E. de (1979). Lateraal denken. Katwijk aan Zee: Uitgeverij Servire BV. 

▪ Bono, E. de (2009). Creatief denken. Amsterdam: Uitgeverij Business Contact.  

▪ Bono, E. de (2011). Zes denkhoeden. Amsterdam: Uitgeverij Business Contact. 

▪ Berkman, W., Schaaff & M. van der (2010). De Brown Paper-methode. Amsterdam: 

Uitgeverij Business Contact. 

http://www.mctl.nl/
http://www.bpmn.org/
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▪ Berkman, W., Ravenswaaij, D. van & Wijhe, H. van (2015). De Brown Paper-me-

thode. Amsterdam: Uitgeverij Business Contact. 

▪ Martin, K., Osterling, M. (2014). Value stream mapping. McGraw-Hill Education 

books. 

▪ Hoogveld, M. (2014). The excellent customer journey experience. Amsterdam: Adfo 

Groep. 

▪ Gurchom, M. van (2014). Customer experience in de praktijk. Amsterdam: Uitge-

verij Business contact. 

▪ Hammer, M., Champy, J. (2001). Reengineering the corporation. New York: Har-

perCollins. 

▪ Hammer, M. (1996). Het leven na reengineering. Amsterdam: Uitgeverij Contact. 

▪ Knoope, M. (1998). De Creatiespiraal. Nijmegen: KIC Nijmegen. 

▪ Pijl, P. van der (2016). Ontwerp betere business. Deventer: Vakmedianet. 

▪ Wulfen, G. van (2012). Nieuwe producten en diensten bedenken. Versie 3.0. Am-

sterdam: Pearson Benelux. 

▪ Allweyer, T. (2010). BPMN 2.0. Norderstedt: BoD. 

▪ Stiehl, V. (2014). Process-Driven Applications with BPMN. New York: Springer. 
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HOOFDSTUK 8.5.   TAAKGEBIED BEPALEN TOEKOMSTIGE 

COMPUTERTECHNOLOGIE 

In dit taakgebied – dat wat betreft opbouw logischerwijs erg lijkt op het taakgebied Bepalen 

huidige computertechnologie – worden de toekomstige mogelijkheden op computertech-

nologiegebied beschreven. 

PLAATS IN HET MCTL-FRAMEWORK 

Het taakgebied Bepalen toekomstige computertechnologie maakt deel uit van het taak-

cluster Strategisch support: 

 

ACHTERGROND 

Innovatie op het gebied van computertechnologie verloopt op detailniveau in hoog tempo. 

Het is daarom lastig overzicht te houden van de ontwikkelingen die in de toekomst (mo-

gelijk) interessant zijn voor de eigen organisatie. In dit taakgebied wordt gestructureerd 

bijgehouden welke nieuwe technologische ontwikkelingen er zijn. Schat men in dat er voor 

een bepaalde innovatie in de toekomst een mogelijke toepassing in het eigen bedrijf te 

vinden is, dan wordt de betreffende (door)ontwikkeling hier verder in het oog gehouden. 
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Innovatie lijkt altijd in een razend tempo te verlopen. In werkelijkheid neemt een traject 

vanaf het eerste idee tot het eerste prototype en het moment dat het in een eigen bedrijfs-

proces kan worden ingezet, jaren in beslag. Er is dus altijd tijd genoeg om innovaties 

uitgebreid te onderzoeken op bruikbaarheid en kritisch te beoordelen. Indien nodig kan 

een proeftuin worden opgezet. Is men voldoende alert op signalen van innovatie/vernieu-

wing van producten/diensten op het gebied van computertechnologie dan hoeft geen kans 

gemist te worden.  

De toepassing van computertechnologie 

De eerste tientallen jaren hebben vooral in het teken gestaan van het “draaiend” 

krijgen van computertechnologie. Veel activiteiten werden in eerste instantie ook 

1-op-1 vertaald naar computertechnologie. De komende decennia worden veel in-

teressanter; het werkelijk benutten van de mogelijkheden die computertechnologie 

biedt. En daarbij is een functionele invalshoek waarbij kennis van het bedrijf (de 

geleverde producten en diensten en de bedrijfsprocessen die dit mogelijk maken) 

wordt gecombineerd met kennis van technologie, onontbeerlijk. 

Als we het vergelijken met de komst van de stoommachine, elektriciteit, auto etc., 

dan duurt de eerste periode tientallen jaren. Wat betreft computertechnologie zijn 

we dus zo langzamerhand ook door deze eerste periode heen. Het is zelfs letterlijk 

te zien; veel technologie verdwijnt uit organisaties, terwijl de functionele uitdaging; 

het optimale gebruik, de boventoon gaat voeren. 

 

DOEL VAN DIT TAAKGEBIED 

Het doel van het taakgebied Bepalen toekomstige computertechnologie is het maken van 

een volledig, actueel en voldoende gedetailleerd overzicht (toekomstverkenning) van de in 

de toekomst verwachte computertechnologie. Het gaat om een brede verkenning: alleen 

technologie waarvan 100% vaststaat dat deze niet bruikbaar zal zijn, kan buiten beschou-

wing worden gelaten. Overigens is niet alleen de technologie van belang, maar ook de 

context, zoals wijzigingen in de manier waarop technologie ter beschikking wordt gesteld. 

Een voorbeeld daarvan is cloud computing, waarbij een combinatie van bestaande techno-

logie toch nieuwe mogelijkheden biedt.  

Het overzicht dat in dit taakgebied is opgesteld zal verder worden gebruikt in het taakge-

bied Bepalen verandermogelijkheden. 

HOE WEET JE DAT HET DOEL IS BEREIKT? 

De volgende indicatoren geven aan of bovenstaand doel bereikt is: 
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▪ Achteraf blijkt dat er op < 5% van de toekomstverkenning nadere detailleringen, 

aanpassingen vanwege onvolledigheid, fouten etc. hebben moeten plaatsvinden. 

▪ De beschrijvingen zijn zonder verder aanpassingen bruikbaar in het taakgebied Be-

palen verandermogelijkheden. 

▪ Er blijken in de afgelopen periode (jaar) geen mogelijke toepassingen te zijn gemist 

of halsoverkop alsnog te zijn geïntroduceerd in de organisatie. 

(Genoemde percentages zijn indicatief.)  

INTERMEZZO: INNOVATIE 

De ontwikkelingen in de technologie bijhouden, en de doorontwikkelingen daarin, kan al 

een behoorlijk omvangrijke taak zijn. Toch geeft het ook inzicht in de richting van de ont-

wikkelingen, de trends. Een voorbeeld ter illustratie: 

Op het gebied van vervoer bestaan al langere tijd fietsen, scooters, motoren, auto’s, bus-

sen, treinen, vliegtuigen etc. Enige jaren geleden kwam opeens de Segway op de markt. 

       

Bron: Segwayadventuresports.com en Thailandgek.nl 

De Segway is een fraai apparaat dat mogelijk is geworden doordat de software menselijke 

(val)bewegingen corrigeert. Luidde de introductie van de Segway het einde in van ontwik-

kelingen op het gebied van kleinschalig, lagesnelheidsvervoer? Integendeel, want sinds 

enige tijd zijn er hoverboards te verkrijgen: 
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Bron: miniracers.nl en fantv.nl 

 

En wat te denken van een airwheel? 

    

Bron: gadgetgear.nl en theairwheel.com 

Of een variant hierop: 

 

Bron: want.nl 

En tot slot: 

 

Bron: gadgetmagazine.nl 
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Waar zal dit eindigen? Bijvoorbeeld met deze? 

  

Bron: skate-4-kids.nl 

 (Maar dan wel elektrisch, natuurlijk?) 

Of: 

 

Bron: emmenmode.nl 

Maar dan wel met wieltjes die onder de schoen in en uit kunnen klappen. De schoen laadt 

zichzelf op tijdens het lopen.  

Bovenstaande (door)ontwikkelingen samengevat: het lijkt geen gek idee om een (in vorm 

zo klein mogelijk) hulpmiddel te hebben waarbij je je net iets sneller/comfortabeler kunt 

voortbewegen dan te voet, maar langzamer dan per fiets/scooter/auto. Wil je overigens 

iets zonder technologie, en nog goed voor de gezondheid ook, dan is dit wellicht een idee: 

 
Bron: stepplein.nl 

Fraai is te zien hoe dergelijke hulpmiddelen in de loop der tijd evalueren en het gebruik 

ook verandert. De innovaties op dit terrein vinden stapsgewijs plaats en zijn daarmee toch 
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redelijk voorspelbaar en goed te volgen. Kijken we vervolgens naar innovaties op het ge-

bied van computertechnologie, dan volgen die hetzelfde patroon. Die innovaties zouden 

daarom ook niemand mogen verrassen die in dit gebied werkzaam is.  

INTERMEZZO: GARTNERS HYPE CIRCLE 

Technologische ontwikkelingen doorlopen een cyclus die door Gartner treffend is weerge-

geven: 

 

Bron: gartner.com 

Rondom een technologie ontwikkeling ontstaan vanaf de start steeds hogere verwachtin-

gen, die uiteindelijk in een onrealistische piek resulteren. De desillusie die daarop volgt is 

onontkoombaar, maar vervolgens wordt duidelijk wat de technologische ontwikkeling wel 

en niet kan betekenen en in het laatste stadium wordt uiteindelijk de fase van werkelijke, 

profijtelijke toepassing bereikt.  

De verschillende technologische ontwikkelingen kunnen vervolgens op dit model worden 

geplot: 
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Bron: gartner.com 

 

INTERMEZZO: TRENDS KOMENDE JAREN UITGEWERKT 

Ontwikkelingen kunnen op allerlei manieren worden gerangschikt. Zo zijn ook binnen com-

putertechnologie altijd wel hypes te onderkennen die tamelijk verrassend kunnen verlopen. 

Toch is het nuttig om een hype te volgen, omdat de langetermijngevolgen ervan immens 

kunnen zijn. Zo is het gebruik van internet aan het begin van de 21e eeuw ook in een 

enorme hype terechtgekomen. Er ontstonden onrealistische verwachtingen: binnen enkele 

jaren zouden alle winkelstraten geheel leeg en kranten totaal verdwenen zijn. Maar een 

hype kent ook positieve effecten. Zo komt in relatief korte tijd veel geld en energie be-

schikbaar. Ook nadat de hype is afgevlakt, zijn er positieve effecten te bespeuren. De in 
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de jaren 2000-2002 tijdens het hoogtepunt van de internethype ‘verbrande’ miljarden heb-

ben uiteindelijk veel opgeleverd. Pas een jaar of vijftien later werd mogelijk wat indertijd 

al was bedacht.  De ‘Internet of things’, bijvoorbeeld, is een idee dat stamt uit de internet-

hype-tijd. Maar omdat vrijwel geen apparaat op internet kon worden aangesloten vanwege 

technische belemmeringen, kwam dat tijdens de hype niet van de grond. 

Trends zijn ontwikkelingen die gedurende langere tijd gestaag voortgaan. Hierna worden 

er enkele genoemd die ook de komende jaren van belang zullen zijn.  

Draadloos 

Een aloude slogan is ‘information anyplace, anywhere, anytime’. Met andere woorden: 

werken waar je maar wilt, met wat je maar wilt, wanneer je maar wilt en met precies de 

juiste data (informatie). Jarenlang bleek dat voor een fatsoenlijke werkplek met een dito 

performance veel mensen gebonden waren aan kantoor. Dat is sterk aan het veranderen: 

mobiele netwerken worden snel stabieler en sneller, en er zijn inmiddels voldoende appa-

raten waarmee op een productieve manier op een willekeurige plaats gewerkt kan worden. 

Deze trend zet zich nog steeds door en het eindplaatje ervan is nog niet helder, als dat er 

al ooit komt. De tijd van werken op vaste plaatsen en tijdstippen is voor een aantal beroe-

pen al voorbij. 

Location based services 

Location based services betekent dat de beste ondersteuning wordt geboden op de locatie 

waar iemand zich bevindt. De voorbeelden hiervan zijn talrijk: 

• een docent bespreekt schoolproblemen thuis bij de ouders van de leerling; 

• een onderhoudsmonteur moet een stoomoven repareren en heeft assistentie nodig van 

een collega die 100 kilometer verderop aan het werk is; 

• een milieu-inspecteur op een boerenerf wil weten hoe het er bij het vorige bezoek uitzag 

en welke afspraken er toen gemaakt zijn; 

• iemand staat voor een winkeletalage en wil graag weten of de prijs van een artikel echt 

de laagste is; 

• een festivalbezoeker wil weten wanneer en in welke tent het concert van band X begint; 

• een werknemer staat naast een printer en wil een storing melden. 

Het beantwoorden van simpele vragen als ‘waar is iemand?’ en ‘wat heeft die persoon op 

dat moment en op die plaats precies nodig?’ geeft vaak al zicht op goede verbetermoge-

lijkheden. 

Location based services kunnen ook van dienst zijn om het beruchte fenomeen ‘information 

overflow’ tegen te gaan. Nogal wat systemen genereren zoveel data dat de ontvanger er 

figuurlijk in verzuipt. In het eerste voorbeeld hierboven zou het mooi zijn dat tijdens het 

huisbezoek alleen de gegevens van die ene leerling ter beschikking zouden staan. In het 

laatste voorbeeld zou het prettig zijn dat de werknemer met een druk op de knop de be-

treffende printerstoring zou kunnen melden.  
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De reisverzekering 

Ik sta op Schiphol en op het moment dat de incheck en douanestress voorbij is 

ontvang ik een bericht op mijn mobiel: “U bent op Schiphol. Weet u zeker dat uw 

reisverzekering in orde is? Kunnen wij u helpen dit te controleren en zo nodig met-

een aan te passen?”. 

Of beter nog: Ik stap in Bangkok uit het vliegtuig. Ik ontvang van KPN een bericht 

met de actuele tarieven (dat doen ze al) en van mijn verzekeringsmaatschappij een 

bericht “Wij zien dat u in Thailand bent. Uw reisverzekering staat echter ingesteld 

op Europa. Wilt u dit aanpassen zodat u goed verzekerd bent?”. En datzelfde wil ik 

ook graag als in Saalbach-Hinterglemm (Oostenrijk) de skipiste opstap. En als ik in 

San Gil (Colombia) ben is een bericht als “U bent nu in San Gil. Deze plaats staat 

bekend om zijn outdoor activiteiten. Wij willen uw vakantiepret niet drukken, maar 

uw reisverzekering biedt helaas geen dekking voor paragliden. Mocht u dat dus van 

plan zijn, dan doet u dat op eigen risico”. En precies zo’n soort bericht is misschien 

ook zo gek nog niet als ik in Saalbach-Hinterglemm uitgebreid off-piste ga skiën… 

En wie weet is de ultieme reisverzekering wel degene die uitgaat van het principe: 

“Waar ik ben, is mijn reisverzekering ook.” Met andere woorden, op elk moment, 

waar ik ook ben, en wat ik ook doe, heb ik precies de reisverzekering die daarbij 

hoort. Niets teveel, niets te weinig.  

 

Sensorisering 

Bij sensorisering hebben we het over het vergaren van data met behulp van sensoren.  

Bloeddruk meten 

Stel dat er een sensor/apparaat zou bestaan dat elke minuut de bloeddruk meet, 

zodat interessante analyses kunnen worden gedaan en proactief ziektes kunnen 

worden voorkomen. Dat zou betekenen dat er per jaar 525600 metingen per per-

soon worden gedaan. Bij een huisarts met een gemiddelde praktijk van 2379 

patiënten (in 2012) levert dat dus ruim 1250 miljoen metingen op. Het is niet alleen 

onzinnig dit allemaal met het menselijk oog te controleren, het is ook volstrekt 

onmogelijk. Daarmee komen we op een effect van sensorisering dat soms wordt 

onderschat: doordat aan de voorkant van een werkproces veel meer data ter be-

schikking komen, moet ook verderop het werkproces anders worden ingericht (door 

bijvoorbeeld extra filtering/beoordeling) en/of meer worden geautomatiseerd.   
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Sensoren in auto’s 

Stel dat u een auto zou hebben die er ongeveer zo uitziet: 

 
Foto: www. motorauthority.com 

De bedoeling is dat u de rode knop op het stuur indrukt zodra u betrokken raakt 

bij een botsing. Daardoor zullen de airbags worden geactiveerd. Zou u blij zijn met 

een dergelijke oplossing? Vermoedelijk niet. Gelukkig maar dat het al dan niet ac-

tiveren van de airbag volledig met sensoren wordt geregeld. En zo komen er steeds 

meer nuttige sensoren in auto’s terecht. 
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Bron: www.justanswer.com 

Sensoren zorgen ervoor dat bij gladheid het remmen wordt aangepast, dat u min-

der kans hebt achteruit tegen een paaltje aan te rijden, genoeg afstand bewaart 

tot een voorganger, gewaarschuwd wordt voor allerlei motorproblemen of wanneer 

u plotseling uw rijbaan verlaat.  

Sensoren kunnen echter ook andere effecten hebben. Achmea, een grote, Neder-

landse verzekeraar, vindt dat goed rijgedrag best beloond mag worden. Om het 

rijgedrag te monitoren is iets bedacht dat in het volgende bericht wordt toegelicht. 

Het wordt al snel duidelijk dat de positieve insteek toch ook wel wat kanttekeningen 

behoeft. Er is een aspect dat in het nieuwsbericht niet wordt benoemd, maar ook 

het vermelden waard is. In het begin werkt men namelijk vaak op vrijwillige basis 

mee. Zodra een technologie meer geaccepteerd is, bestaat de kans op een tegen-

gesteld effect: het wordt verdacht als je die technologie niet hebt/wilt, en het zou 

best kunnen dat op termijn de verzekeringsmaatschappij je niet meer als klant 

accepteert. Zo verandert de bonus van de technologie in een straf voor het niet 

hebben/accepteren ervan.  
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Bron: www.bnr.nl 

http://www.bnr.nl/
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De opkomst van sensoren heeft met andere woorden een eigen dynamiek.  

Een laatste, maar niet onbelangrijke opmerking tot slot: sensorisering wordt vaak verward 

met scanning, waarbij met behulp van scanners in werkprocessen bijvoorbeeld producten 

worden gecheckt.  Scanning is vergeleken met sensorisering echter vaak een suboptimale 

oplossing. Het vergt veelal menselijk handelen en dat is bij sensorisering niet meer het 

geval. 

Automatisering 

De eerste fase in het gebruik van computertechnologie is het digitaliseren van iets: tekst, 

beeld, geluid. Wat niet in computers past, kan daar ook niet door worden verwerkt. Fase 

twee is echter de stap die uiteindelijk de grootste winst gaat geven: automatisering. Au-

tomatisering is het vervangen van menselijke handelingen door een apparaat, in dit geval 

een computer. Doorgaans is het niet eenvoudig te realiseren, maar is er net als in andere 

sectoren wel een goede business case voor te schrijven. Overigens is de landbouw en 

veeteelt bijvoorbeeld een sector waar mechanisering en automatisering voor een enorme 

productiviteitswinst hebben gezorgd. Daardoor zorgt tegenwoordig slechts een zeer klein 

deel van de bevolking voor al het voedsel.  

Het automatiseren van het afhandelen van facturen. 

Facturen zagen er nog niet zo lang geleden ongeveer zo uit: 
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Na de papieren versie, die met de post werd verstuurd, kwamen de facturen in pdf-

formaat, die met e-mail werden verzonden. Nog steeds verkeren veel bedrijven in 

die fase: wel gedigitaliseerd, maar niet geautomatiseerd. Een pdf moet immers nog 

steeds verder door mensenhanden worden verwerkt. In de hiernavolgende fase 

gaat de factuur er ongeveer zo uitzien: 
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Voor mensen is bovenstaande niet (goed) meer leesbaar, maar deze factuur in UBL-

formaat (Universal Business Language) is voor computers juist perfect. Daardoor 

wordt automatische afhandeling ervan mogelijk. Tenminste … als ook de orderad-

ministratie is gedigitaliseerd en de daadwerkelijke leveringen in een 

computersysteem worden vastgelegd. Gebeurt dat niet, dan kan een computer niet 

automatisch controleren of een factuur terecht is. Het zou daarom best kunnen dat 

ook bij facturen in dit formaat menselijke, handmatige acties in het bedrijfsproces 

nodig blijven. 

En buiten dat: een effect van dit soort systemen is wel dat de sjeu van het werk-

proces enigszins verdwijnt. Al die verschillend vormgegeven facturen, waar 

ontwerpers in vroeger tijden hun tanden in konden zetten, behoren straks tot het 

verleden.  
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Overigens is automatisering doorgaans pas rendabel bij een bepaalde standaardisatie en 

schaalgrootte. De afhandeling van een enkele factuur en het maken van één uniek product 

zijn doorgaans activiteiten die niet rendabel te automatiseren zijn.  

Uitspraken over automatisering: 

“Als je werk tot in de puntjes kunt beschrijven, dan kun je het automatiseren” 

“Als werk repetitief is, dan kan een computer het ook, en doorgaans ook heel effi-

ciënt” 

Hoewel er zeker wel wat op de algemene geldigheid van deze uitspraken is af te 

dingen, zijn ze toch inspirerend bij het beoordelen van bedrijfsprocessen en de 

toepassing van computertechnologie daarbinnen. 

  

Robotisering 

Robots zijn helemaal niet nieuw. In de auto-industrie worden ze op grote schaal gebruikt 

om auto’s te assembleren. Zo zijn al lang op heel wat plaatsen robots inzetbaar. Waar de 

oude robots vooral in fabriekshallen een vrij beperkte functie hadden, komen er nu die wat 

meer lijken op mensen en ook multifunctioneel worden. Ze komen letterlijk tussen mensen 

terecht, experimenteel al als hulp of gezelschap in verzorgingstehuizen. Robots van nieu-

were generaties worden zo steeds zichtbaarder. Hoewel er verwacht wordt dat er nog wel 

een lange weg te gaan is, komen robots met een beperkte functionaliteit (bijvoorbeeld 

voor schoonmaakwerk) meer binnen handbereik.  

Ook op plekken die voor mensen minder geschikt/gevaarlijk zijn zijn robots goed bruik-

baar. Voorbeelden hiervan zijn het opruimen van mijnen, bommen of radioactief materiaal 

en diepzee onderzoek of het dichtbij controleren van de activiteit van een (nog) slapende 

vulkaan etc. 

Een opkomend fenomeen is de inzet van robots in administratieve processen. Dat betekent 

kort gezegd dat menselijk handelen 1-op-1 wordt vervangen door een in hardware/soft-

ware uitgevoerde robot. Groot voordeel is dat zo'n robot bijv. in een uur door het supersnel 

herhalen van handelen bijv. 10.000 documenten kan uploaden. Iets waar een mens van 

vlees en bloed maanden over zou doen. Met de voordelen komen echter ook de nadelen. 

Een voorbeeld van een groot probleem is bijvoorbeeld de beveiliging. Waar de mens moet 

inloggen en elke maand het wachtwoord moet aanpassen, loopt de robot hier op vast. De 

gekozen oplossing is even simpel als dodelijk: de inlogprocedure wordt voor de robot uit-

gezet. Het is wachten op de hacker...  

De dood in de pot 
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In een organisatie worden robots ingezet. Vervolgens komt een controle en daaruit 

blijkt dat de robots niet compliant zijn: Ze hebben niet de voor het werk vereiste 

opleiding gevolgd en bijbehorend certificaat behaald... 

 

Machine learning/Artificiële intelligentie 

Een volgende fascinerende trend is die van machine learning. Tot niet lang geleden werd 

alle ‘intelligentie’ van een computer simpelweg geprogrammeerd. En omdat computerpro-

gramma’s en hun ontwerp nu eenmaal door mensen worden gemaakt, was die 

computerintelligentie toch relatief beperkt. Een manier om computers functioneel op een 

hoger plan te krijgen, is een computer zelflerend te maken. Dat kan onder andere door 

een computer grote hoeveelheden voorbeelden voor te schotelen. Door een computer mil-

joenen foto’s van honden te ‘voeren’, kan hij leren wat een hond is, en wat niet. Een 

computer wint een spelletje schaak niet dankzij een briljant softwareprogramma, maar 

door het zelflerende mechanisme dat is ingebouwd. 

 

Bron: hln.be 

De effecten hiervan zijn op termijn wellicht (en volgens velen absoluut) dat computers 

intelligenter zullen worden dan mensen. Net als overigens een auto sneller kan bewegen 

dan een mens en een graafmachine meer kan tillen dan een mens kan. Er zijn dus al veel 

apparaten die bepaalde activiteiten beter kunnen uitvoeren dan mensen. Maar intelligentie 

is een onderwerp waar veel mensen een zekere huiver voor voelen.  

De schaduwkanten van AI 
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Op het moment dat een muziekapp zoals Spotify je op basis van jouw voorkeuren 

en gebruik van de app bepaalde suggesties doet ziet alles er nog tamelijk onschul-

dig uit. Maar op het moment dat je voor de rechter staat en op basis van een 

algoritme al dan niet schuldig wordt verklaard is het opeens een heel andere zaak. 

Of gevangenen die op basis van een algoritme al of niet vroegtijdig vrij worden 

gelaten. Of een algoritme wat bepaalt welke politieke advertenties je te zien krijgt 

op basis van je online profiel, gedrag, connecties met vrienden etc.. Bijkomend 

probleem is de controleerbaarheid van AI; stel dat er een bepaalde beslissing uit 

komt rollen, hoe is deze beslissing dan te controleren? Als AI werkelijk een black 

box is, dan rest nog slechts een blind vertrouwen en dat kan de bedoeling toch niet 

zijn. 

Omdat AI gevoegd wordt met data die niet neutraal hoeft te zijn kunnen allerlei 

beslissingen die gebaseerd zijn op deze data bepaalde vooroordelen versterken. 

En dan nog iets om over na te denken: stel dat een auto is voorzien van AI en 

zelflerend is. Jij koopt die auto na enige jaren. Wat koop je dan eigenlijk? 

 

Quantumcomputers 

Fascinerend is de komst van quantumcomputers. Tot op heden kennen we vooral digitale 

computers, die met nullen en enen werken. Daarnaast bestaan ook al heel lang analoge 

computers. Deze zijn bijvoorbeeld terug te vinden in regelsystemen. Computers die in 

ontwikkeling zijn en waarvan de verwachtingen hooggespannen zijn, zijn quantumcompu-

ters. Belangrijkste eigenschap van deze computers is dat de rekenkracht enorm veel groter 

zal zijn dan die van de huidige, digitale computers. Daarmee is het bijvoorbeeld mogelijk 

beveiligingscodes te kraken die op dit moment praktisch onkraakbaar worden geacht. 

 

Bron: volkskrant.nl 

Naar verwachting zal de quantumcomputer pas over vijf tot tien beschikbaar komen. De 

manier waarop de ontwikkeling ervan geheim gehouden wordt geeft al aan dat dit een 

serieuze, nieuwe generatie computers kan worden. Ook voor andere taken die veel reken-

kracht vergen, zoals het doorrekenen van weermodellen om een betrouwbare 
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weersverwachting voor de korte en langere termijn te kunnen geven, zal deze computer 

zeer geschikt zijn.  

Augmented reality 

Layar was jaren geleden het bedrijf dat augmented reality op de kaart heeft gezet. Door 

een ‘laag’ over de werkelijkheid heen te leggen, wordt de gebruiker van extra informatie 

daarover voorzien. Zo is bijvoorbeeld meer informatie over een gebouw te verkrijgen door 

er een smartphone op te richten. Google Glass was op hetzelfde idee gebaseerd: de ge-

bruiker voorzien van extra informatie over de plaats waar die zich bevond en wat in 

werkelijkheid te zien was. Zoals bekend heeft deze bril niet het succes opgeleverd dat men 

ervan verwachtte. Wellicht dat met Pokémon Go het brede publiek eenvoudiger bekend 

met en gewend raakt aan deze technologie, waarmee een voedingsbodem ontstaat voor 

toekomstig gebruik, ook in zakelijke sfeer. Een onderhoudsmonteur zou via augmented 

reality extra informatie kunnen krijgen over het onderdeel waarmee hij bezig is. In een 

graafmachine zou virtueel het ondergrondse kabelnetwerk getoond kunnen worden zodat 

minder kabelbreuken ontstaan. En tot slot zouden brandweerlieden eenvoudiger hun weg 

kunnen vinden in een brandend gebouw.  

Verandering van vorm in de loop van de jaren: 

Tekst → Foto → Video → Augmented reality/virtual reality 

 

VR; virtual reality 

Een belofte die ook werkelijkheid lijkt te worden is virtual reality. Vaak begint een techno-

logische ontwikkeling in de wereld van het gamen en erotiek. Met virtual reality was dat 

niet anders. Maar ook met serieuze toepassingen wordt al druk geëxperimenteerd. Met 

behulp van VR is iemand iets aan te leren tegen lagere kosten. In de gezondheidzorg 

experimenteert men met het aanbieden van therapieën tegen bijvoorbeeld pleinvrees.  
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Bron: GGZnieuws.nl 

3D-printing 

Een trend die ook al enige jaren gaande is en ook de komende jaren nog veel impact kan 

hebben is 3D-printing. Werd eerst gedacht dat het vooral mogelijk was met kunststoffen 

te printen, inmiddels kan dat ook met metaal en experimenteert men met voedsel en or-

gaanweefsel.  

Wat zijn nu de essentiële verschillen tussen 3D printing en de “normale” massaproductie? 

Bij massaproductie worden allereerst zoveel mogelijk standaardproducten gemaakt. Deze 

worden eerst geproduceerd, en dan pas getransporteerd en verkocht. Verspilling/afval zit 

in het productieproces en uiteindelijk aan het eind wanneer het product wordt weggegooid. 

Bij 3D printing wordt het product eerst verkocht, en de grondstoffen worden getranspor-

teerd. Het maken vindt plaats zo dicht mogelijk bij de plaats van afname van het product. 

Verspilling/afval wordt in het productieproces zoveel mogelijk tegengegaan en hopelijk is 

door het maatwerk de gebruiksduur ook langer. Tot slot kunnen soms materialen worden 

hergebruikt om er een nieuw voorwerp van te maken. Al met al omvat 3D printing dus 

meer dan alleen het voorkomen van een in massa geproduceerd standaardproduct. 

Een mooi voorbeeld van wat al tot de reële mogelijkheden behoort, staat in het volgende 

artikel. 
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Bron: Telegraaf.nl 

Daarnaast is personalisering met 3D-printing heel goed mogelijk. Zo kan een slaapkamer-

deur op maat geprint worden.  
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Ook stoelen, banken of bekers en bordjes voor alle kinderen op een verjaardagspartijtje 

behoren tot de talloze mogelijkheden. En geen zorgen dat u daarvoor zelf een dure printer 

moet aanschaffen; er bestaan al bedrijven die uw ontwerp printen en enige dagen later 

thuisbezorgen. 

INTERMEZZO: BLIJVEND CONCURRENTIEVOORDEEL BEHALEN 

MIDDELS COMPUTERTECHNOLOGIE 

Het blijkt in de praktijk lastig met behulp van computertechnologie blijvend voordeel te 

behalen ten opzichte van de concurrentie. Dat heeft te maken met de vaak relatief lage 

toetredingsdrempel. Stel dat een bedrijf van plan is nieuwe, innovatieve auto’s te gaan 

fabriceren. Dat kan heel veel geld, tijd en inspanning vergen. Volgt uiteindelijk succes, dan 

is het bedrijfsproces niet snel te kopiëren. De toetredingsdrempel is hier dus hoog. Het is 

goed te zien bij Tesla; hoewel ze aansprekende auto’s maken hebben ze de grootste moeite 

massaproductie op gang te krijgen. Bij een softwareprogramma is dat vaak anders. Inno-

vaties zijn snel en tegen een lage prijs te kopiëren. Omdat innovatie in dit gebied ook vaak 

gebaseerd is op ideeën, die op zichzelf niet zijn te patenteren, is hier nauwelijks tegen op 

te treden. De navolgende uitspraak geeft een en ander kernachtig weer: 

Indien u vandaag iets verzint, waarmee u morgen al geld kunt verdienen, wat denkt u 

dan dat de concurrent overmorgen zal doen? 

Er zijn twee oplossingsrichtingen mogelijk:  

1. het innovatietempo wordt enorm opgeschroefd, waardoor degene die kopieert structu-

reel blijft achterlopen; 

2. er wordt getracht de toetredingsdrempel te verhogen. 

In het eerste geval wordt bijvoorbeeld het aantal updates enorm opgeschroefd. Zeker op 

internet is dat heel goed te doen, en het is ook een beweging die door Agile wordt onder-

steund. Toch is dit wel een eindige strategie: uiteindelijk zal er wellicht elke seconde een 

update komen, maar wat zijn daarvan de gevolgen aan de gebruikerskant en hoeveel voor-

deel zal daardoor nog ontstaan?  

Dan is er nog de tweede oplossing: de toetredingsdrempel verhogen. Door bewust ideeën 

te ontwikkelen en uit te voeren die veel geld en tijd kosten, kan een structurele voorsprong 

worden opgebouwd. Ook andere aspecten kunnen hier een rol spelen. Iedereen zou een 

zoekmachine op internet kunnen beginnen. Een bedrijf als Google heeft een dusdanige 

omvang dat in de zoekmachinefunctionaliteit zoveel geïnvesteerd kan worden dat het heel 

lastig is die te verslaan. Terwijl in principe iedereen morgen een eigen zoekmachine op 

internet zou kunnen beginnen. Maar het gebeurt om voor de hand liggende redenen niet. 

Ook andere aspecten kunnen een rol spelen, want het is toch opmerkelijk dat er voortdu-

rend webshops ontstaan met tweedehandskleding. Juist daar is sprake van een enorme 

concurrentie en is het heel moeilijk onderscheidend te zijn. Terwijl er maar weinig websites 
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ontstaan die zich bezighouden met geldleningen (in de vorm van crowd funding), waar de 

concurrentie absoluut een stuk kleiner is. Of het opstarten van een boekwinkel. Het is 

mogelijk vandaag nog een nieuwe boekwinkel te openen op internet. Maar daar een succes 

van maken… Internet kent een lage toetredingsdrempel, maar heeft een heel sterk “the-

winner-takes-it-all-effect’: slechts enkele partijen in een sector trekken het leeuwendeel 

van de bezoekers en de omzet naar zich toe. Wat dit effect enigszins tenietdoet, is het 

‘first-mover-advantage’; bent u de eerste in een segment dan heeft u een grotere kans op 

succes. Marktplaats.nl is daarvan in Nederland een heel goed voorbeeld. Zelfs een partij 

als eBay, in de VS enorm succesvol, is het niet gelukt Marktplaats.nl in Nederland te ver-

slaan en heeft het toen eenvoudigweg maar gekocht. 

Tot slot moet worden beseft dat het in veel organisaties helemaal geen relevante vraag is 

of er met computertechnologie concurrentievoordeel kan worden behaald. Zo is binnen de 

overheid het thema concurrentie non-existent; daar wil men echter wel een efficiënte en 

effectieve bedrijfsvoering realiseren. Toch is het ook bij een commerciële organisatie als 

een café moeilijk voorstelbaar dat een net iets mooier/beter digitaal systeem waarmee de 

bestellingen door klanten zelf kunnen worden geplaatst, het verschil zal maken tussen een 

volle zaak of niet. 

INTERMEZZO: FOCUS OP INNOVATIE STIMULEREN VIA EEN 

MOODBOARD 

Om te stimuleren dat iedereen blijft nadenken over het zich snel ontwikkelende computer-

technologiegebied is een moodboard aan te raden. Een voorbeeld hiervan is: 

 
Bron: micheleroohani.com 
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Een moodboard kan op een prominente plaats bijvoorbeeld in de hal worden opgehangen. 

Elke maand is iedereen verplicht er iets aan toe te voegen. Dat kan bijvoorbeeld door in 

de eerste startup meeting van de maand te beginnen met de update van het moodboard: 

iedereen moet verplicht een toevoeging doen en deze kort mondeling toelichten. En ver-

volgens kan, met onderbouwing, natuurlijk ook iets worden verwijderd van het moodboard.  

INTERMEZZO: INNOVATIE FRUSTREREN 

Het is vrij eenvoudig innovatie structureel te frustreren, zoals onderstaande voorbeelden 

illustreren: 

1. In een organisatie worden de door de medewerkers gewerkte uren aan een externe 

partij doorbelast. Er zijn talloze innovatieve mogelijkheden om efficiënter te gaan 

werken. Het gevolg zal echter zijn dat het aantal door te belasten uren zal gaan 

dalen en daarmee de inkomsten. Terwijl de organisatie wel met hogere kosten te 

maken krijgt als gevolg van investeringen. 

2. Een bedrijfsproces kan aanmerkelijk worden verbeterd. Niet alleen door innovatie 

in de gebruikte computertechnologie, maar ook door stroomlijning van het hele 

werkproces. De 10% besparing op personeel wordt niet gerealiseerd: ontslagen zijn 

simpelweg not done en het werk wordt over al het aanwezige personeel verdeeld. 

Onzichtbaar neemt de werkdruk af en komt er veel ‘lucht’ in de afdeling terecht. 

Werk dat voorheen niet werd gedaan omdat het weinig zinvol was, wordt nu opeens 

opgepakt. 

TAKEN 

 De taken in dit taakgebied zijn als volgt schematisch weer te geven: 
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Toelichting op de taken: 

1. EVALUATIE VOORGAANDE CYCLUS 

Er wordt hier teruggekeken op de voorgaande cyclus (voor zover deze al eens eerder is 

uitgevoerd). Er moet worden beoordeeld welke punten in de vorige cyclus goed zijn verlo-

pen en op welke punten verbetering mogelijk is. Deze verbeteringen kunnen dan meteen 

in de hiernavolgende taken worden toegepast. 

2. CHECK OP RELEVANTIE/JUISTHEID/GEDETAILLEERDHEID 

Is deze cyclus al eens (of meermalen) uitgevoerd, dan wordt de bestaande toekomstver-

kenning hier gecontroleerd op relevantie, juistheid en gedetailleerdheid. Voortschrijdend 

inzicht speelt hier een rol: wat in een vorige cyclus nog niet zo relevant leek, kan nu wel 

relevant worden gevonden. Zijn er andere dan bij de vorige cyclus betrokkenen, dan kan 

de reeds bestaande toekomstverkenning worden verbeterd, nog los van de aanvullingen 

en verbeteringen die in de volgende stap ter sprake zullen komen. 

3. AANVULLEN/VERBETEREN 

Het aanvullen en verbeteren van het overzicht van verwachte computertechnologie is de 

belangrijkste taak van dit taakgebied. De hierbij betrokkenen personen vinden het boven-

dien vaak zeer aantrekkelijk deze taak uit te voeren. 

Voor het aanvullen van de bestaande toekomstverkenning is een diversiteit aan bronnen 

nodig. Nuttige input kan worden gevonden via: 
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- trendwachters, technologywatchers (Youtube); 

- futurologen; 

- leveranciers (huidige en potentiele); 

- eigen interne infra- en applicatiesupport; 

- internet: websites, blogs, social media; 

- boeken, tijdschriften; 

- congressen, seminars; 

- workshops; 

- collega-bedrijven in de sector (vaak lastig i.v.m. concurrentie); 

- afnemers/toeleveranciers in de productieketen; 

- organisaties die in een bepaalde sector de ontwikkelingen inventariseren en uitwer-

ken (bijv. voor lokale overheid, gezondheidszorg) 

- het overzicht afkomstig uit het taakgebied Bepalen huidige computertechnologie. 

In de producten en diensten die reeds gebruikt worden zijn immers (on)verwachte 

ontwikkelingen mogelijk. Deze geleidelijke innovaties mogen niet worden onder-

schat. 

Er is dus een veelheid aan bronnen waaruit kan worden geput. Doel is wel om hier een 

samenhangende beschrijving te maken: de losse bronnen moeten tot een coherent geheel 

worden gesmeed. 

4. VASTLEGGEN 

De toekomstverkenning met alle verwijzingen naar andere (bron)documenten van (poten-

tiële) leveranciers en dergelijke wordt op een logische plaats vastgelegd. Die kan in een 

van de andere taakgebieden gebruikt worden, maar ook als basis voor een volgende cyclus. 

Er ontstaat dan meer continuïteit in de uitvoering van dit taakgebied. 

RELATIES MET ANDERE ONDERDELEN VAN MCTL 

Dit taakgebied kent de volgende belangrijke relaties: 
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De relatie met Bepalen verandermogelijkheden is in bovenstaand schema duidelijk te-

rug te vinden. De resultaten van Bepalen toekomstige computertechnologie zullen in dat 

taakgebied worden gebruikt om te bepalen welke mogelijkheden ten opzichte van de hui-

dige inzet van computertechnologie kunnen worden benoemd. 

OPMERKINGEN 

1. INNOVATIES OP DATAGEBIED 

Innovatie wordt vaak vertaald naar hardware en softwarecomponenten. Op datagebied zijn 

minder innovaties te zien maar er zijn beslist ontwikkelingen (‘sluipende innovaties’), die 

de moeite van het beschouwen waard zijn. Een voorbeeld daarvan is het feit dat steeds 

meer data vrij ter beschikking staan (bij de Nederlandse overheid bekend onder de naam 

Open data). Andere data zijn weliswaar alleen tegen betaling te verkrijgen, maar tegen 

veel lagere kosten dan het intern zelf bijhouden van data.  

Hier speelt dus het beoordelen van de (afnemende) toegevoegde waarde van data: som-

mige data zijn heel veel waard, dan komen gegevens die minder waard zijn enzovoort. De 

waarde kan worden afwogen tegen de kosten voor het vergaren, bijhouden en gebruik van 

die data. Zo kan het zijn dat het bijhouden van de dagelijkse groei van gras op een camping 

nut heeft in verband met de maaiplanning of het bepalen van de benodigde herstelperiode 
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na het vertrek van een kampeerder. De kosten gaan echter ver boven de baat uit. Komen 

deze data in de toekomst tegen extreem lage kosten beschikbaar, dan kan dat anders 

komen te liggen. Bizar voorbeeld? Er is een Nederlands bedrijf dat via satellieten op afstand 

akkers over de hele wereld in de gaten houdt en boeren adviseert over de beregening. Dat 

is nuttig en op deze wijze wel degelijk haalbaar, terwijl een satelliet inclusief software voor 

een enkele boer volstrekt onbetaalbaar zou zijn.  

2. VOORBEELDEN THEMA’S 

Een aantal thema’s waar in het kader van dit taakgebied naar gekeken kan worden is: 

- cloud computing; 

- sensorisering; 

- robotisering; 

- digitalisering (alles in digitale vorm brengen); 

- automatisering (menselijk handelen vervangen door apparaten); 

- 3D; 

- diverse soorten en maten randapparatuur: 

o spraaktechnologie; 

o Google Glass, smartwatches, 3D-brillen en andere wearables waarmee je 

data kunt presenteren; 

o 3D-printers; 

- ontwikkelingen op het gebied van tablets, phablets, laptops; 

- quantumcomputers. 

Quantumcomputers lijken iets voor de wat verdere toekomst, maar de gevolgen kun-

nen ingrijpend zijn. De explosief toenemende rekenkracht kan erg nuttig zijn maar zal 

er ook toe leiden dat de huidige manier van beveiligen van systemen niet meer houd-

baar is. 

3. HOE TECHNOLOGIE EEN ANDERE MANIER VAN WERKEN EN LEVEN 

MOGELIJK MAAKT: EEN VOORBEELD 

Een beroemde uitspraak van Henry Ford, de bekende autofabrikant uit het begin van 

de 20e eeuw, is: ‘Als ik mensen had gevraagd wat ze wilden, hadden ze geantwoord: 

‘Snellere paarden’’. Met dat in het achterhoofd nu het volgende beeldverhaal.  

Lang geleden werd op de Nederlandse televisie een roemruchte serie uitgezonden: Flo-

ris.  
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Bron: wikipedia 

Samen met zijn metgezel Sindala beleefde Floris rond het begin van de 16e eeuw de 

nodige avonturen. Zij waren onafscheidelijk van hun paarden. 

 

Bron: npogeschiedenis.nl 

De serie speelde zich af op allerlei kastelen, waaronder Kasteel Doornenburg, nabij het 

gelijknamige dorp. 
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Bron: wikipedia 

Stel dat Floris in dit fraaie kasteel in Doornenburg had gewoond, maar zijn werkplek 

had gehad in Amersfoort, op een flexplek van Regus. 

 

Bron: regus.com 

Dan had zijn paard dus elke dag deze route naar Amersfoort en weer terug naar huis 

moeten draven: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Doornenburg-497.JPG
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://assets.regus.com/images/1882/officespace/3_454x340.jpg&imgrefurl=http://www.regus.nl/locations/office-space/amersfoort-central-station&h=340&w=454&tbnid=WLTNmCx98X5JLM:&docid=9gk9EUMYZurv6M&ei=KCWSVqDhEYOquQTQ24eICw&tbm=isch&ved=0ahUKEwiglej7957KAhUDVY4KHdDtAbEQMwgsKA0wDQ
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Bron: Google maps 

Vermoedelijk was het paard van Floris niet blij geweest. 

Tegenwoordig is wonen in Doornenburg en werken in Amersfoort geen enkel probleem 

meer. De uitvinding van de auto en de brede beschikbaarheid ervan, inclusief een fat-

soenlijke wegeninfrastructuur, heeft ervoor gezorgd dat veel Nederlanders op flinke 

afstand van hun woonplaats werken. Wonen en werken zijn door de komst van de auto 

van elkaar losgekoppeld. Niet alleen privé profiteren mensen hiervan, ook werkgevers 

hebben een veel ruimer gebied waarin naar het beste personeel gezocht kan worden. 

Nog niet zo lang geleden moest een werknemer het maar doen met het werk dat in het 

dorp voorhanden was; andersom gold voor een werkgever hetzelfde op personeelsge-

bied.  

Aan u de uitdaging om de juiste inzet van computertechnologie te realiseren.  

4. MEER TECHNOLOGIE = MEER ONDERHOUDSKOSTEN? 

Toevoeging van technologie aan bedrijfsprocessen brengt ook meer onderhoud van die 

technologie met zich mee. Deze trend kan echter met diezelfde technologie worden 

gedempt of zelfs neerwaarts worden bijgebogen. Sommige werkwijzen op onderhouds-

gebied die veel efficiencyvoordeel opleveren zijn echter pas rendabel bij een bepaalde 

schaalgrootte.  

Onderhoud doorloopt de volgende stadia: 

 

Allereerst is onderhoud reactief: iets gaat kapot en wordt dan gemaakt. In de volgende 

fase wordt onderhoud proactief: nog voordat iets stuk gaat, wordt het vervangen. Het is 

een eenvoudige manier om het aantal storingen terug te brengen. Het nadeel is dat nogal 

rigoureus ook onderdelen worden vervangen die feitelijk nog langer in gebruik hadden 
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kunnen blijven. De derde fase is gebaseerd op voorspellingen aan de hand van (ge-

bruiks)data en praktijkervaringen die zijn opgedaan met het betreffende onderdeel. Op het 

moment dat het gebruik een bepaalde drempel nadert, wordt specifiek dat onderdeel ver-

vangen.  

Een paar voorbeelden. 

In een kantoor hangen enorme hoeveelheden tl-buizen aan het plafond. Elke keer 

als een tl-buis stuk gaat wordt deze vervangen. Dit is reactief onderhoud. Nadeel 

is dat er vaak met een ladder heen en weer gelopen wordt. Het onderhoud kan 

proactief worden gemaakt door eenvoudigweg elk jaar alle tl-buizen te vervangen. 

Predictive wordt het, als wordt bijgehouden hoe vaak de tl-balken in- en uitgescha-

keld worden en wordt gekeken naar het aantal branduren, de locatie, het type, de 

productiebatch (per batch kunnen er toch kleine verschillen zijn) en dergelijke, 

waarna het beste vervangingsmoment kan worden bepaald.  

Op een luchthaven wordt het werkelijke gebruik van de toiletten gemonitord en de 

schoonmaak wordt daarop afgestemd. Overigens wordt ook actie ondernomen als 

iemand opvallend lang in een wc blijft. Maar dat is dan weer in het kader van de 

beveiliging. 

Tot slot een voorbeeld uit de wereld van de computertechnologie. Al langer kan aan 

de hand van gebruiksduur en -intensiteit maar vooral het gedrag van een harde 

schijf (aantal schrijf- en leesfouten) worden bepaald wat het ideale moment van 

vervanging is.  
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AAN DE SLAG! 

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

toekomstige computertechnologie. Volg de onderstaande stappen en aan het eind heeft u 

een keurige, actuele “Toekomstverkenning computertechnologie”. Overigens lijkt deze 

aanpak op degene die voor taakgebied Bepalen huidige computertechnologie geldt. Het 

resultaat is echter geheel anders en ook nodig in het vervolg van dit hele taakcluster.  

1. EVALUATIE VOORGAANDE CYCLUS 

Is dit taakgebied vorige cyclus (vorig jaar) ook uitgevoerd? Dan zijn er vast punten geno-

teerd om het in deze cyclus beter uit te voeren. 

Noteer hier de evaluatiepunten: 

 

 

 

 

 

 

De evaluatiepunten kunnen leiden tot aparte actiepunten op de actiepuntenlijst. 

2. CHECK OP VOLLEDIGHEID/JUISTHEID/GEDETAILLEERDHEID 

Zoals al geschetst is het in dit taakgebied beter niet zelf alle documentatie te verzamelen 

en op te slaan. Mak vooral gebruik van verwijzingen naar bestaande informatie uit bronnen 

zoals hiervoor al geschetst. 

Per verwijzing moet nu worden gecheckt: 

1. Is de verwijzing nog juist (wijst deze nog steeds naar de bedoelde broninformatie)? 

2. Is de verwijzing nog relevant? (i.v.m. uitfasering) 

3. Is de informatie waarnaar de verwijzing verwijst gedetailleerd genoeg?  

Hou de voortgang bij op een lijst als onderstaande: 

Verwijzing Gecheckt door Datum 
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Daarnaast kunnen in het verleden aanvullende deeldocumenten zijn gecreëerd die op dit 

moment ook allemaal moeten worden gecheckt op relevantie en actualiteit.  

Voorbeeld aanvullend deeldocument 

Er is intern een onderzoek gedaan naar de gevolgen van “mobile first”, waarbij de 

gedachte is dat alle apparatuur mobiel wordt en daarmee ook alle data en functio-

naliteit op elke gewenste plaats ter beschikking kan worden gesteld. Van dit 

fenomeen is veel te vinden op internet en bij leveranciers en onderzoeksbureaus, 

maar in dit document worden specifiek de gevolgen voor de eigen organisatie uit-

gewerkt, zoals bijvoorbeeld op het gebied van beveiliging. Maar ook de kansen zijn 

onderzocht; welke mogelijkheden biedt “mobile first” om bepaalde werkprocessen 

te optimaliseren en daarmee de klanttevredenheid te verhogen, de efficiency te 

verbeteren etc.?  

Al met al zijn er genoeg technologische ontwikkelingen die een toegespitst onder-

zoek verdienen en de uitwerking ervan kan hier worden gebruikt om een overall 

overzicht te creëren. 

 

Aanvullende documenten Gecheckt door Datum 
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Tot slot moet ook de “Toekomstverkenning computertechnologie” kritisch onder de loep 

worden genomen. Welke onderdelen kunnen vervallen omdat deze inmiddels zijn gereali-

seerd, welke onderdelen zijn niet meer relevant, en waren er toevallig fouten in het 

document geslopen die moeten worden hersteld? Op deze manier wordt dit document 

opgeschoond en kan het in de volgende activiteit worden aangevuld en uiteindelijk vast-

gelegd. 

3. AANVULLEN/VERBETEREN 

Daarna wordt het in 2 gecheckte aangevuld en verbeterd. Wat betreft de verwijzingen gaat 

het er dan vooral om of verwijzingen moeten worden toegevoegd. Omdat de lijst met 

verwijzingen best groot kan worden is het van belang de structuur te behouden. Het moet 

dus geen ratjetoe aan losse verwijzingen worden maar gegroepeerd naar bijvoorbeeld 

functionaliteit of type technologie. Dat maakt het aanvullen ook een stuk eenvoudiger. 

Zoals onder 2 hiervoor ook al geschetst kunnen naast de verwijzingen ook aanvullende 

documenten bestaan. Gezien de ontwikkelingen in computertechnologie kan het noodza-

kelijk zijn om een bepaald deelgebied een specifiek onderzoek te starten. Het resultaat van 

dit onderzoek kan vervolgens in de lijst van aanvullende documenten worden opgenomen 

en daarna als input dienen voor de “Toekomstverkenning computertechnologie”. 

Gebruik voor zowel het aanvullen van verwijzingen als het aanvullen van interne documen-

tatie de lijsten zoals deze al in 2 zijn gebruikt. 

De belangrijkste activiteit is het aanvullen van het document “Toekomstverkenning com-

putertechnologie”. Aan de hand van alle geïnventariseerde ontwikkelingen en aanvullende 

onderzoeken kan een overzicht worden gemaakt waarin gestructureerd wordt vastgelegd 

welke (door)ontwikkelingen de komende jaren zijn te verwachten. De fase waarin deze 

ontwikkelingen op dit moment verkeren en de verwachte toekomstige snelheid waarmee 

computertechnologie ter beschikking zal komen is ook aandacht waard.  

4. VASTLEGGEN 

Het document “Toekomstverkenning computertechnologie” wordt vastgelegd en er wordt 

voor zorggedragen dat geen aanpassingen meer plaatsvinden. Mochten voordat de vol-

gende cyclus plaatsvindt toch aanpassingen gewenst zijn dan kan dat in een bijlage of 
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aparte lijst. Indien ervoor gekozen wordt om de aanpassingen toch in het brondocument 

aan te brengen moet heel duidelijk worden aangegeven welke dit zijn. In de eerstvolgende 

cyclus kunnen de aanpassingen alsnog op de reguliere wijze worden verwerkt. 
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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 on-

derdeel ‘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 Be-

palen toekomstige computertechnologie: 

▪ www.automatiseringgids.nl  

AutomatiseringGids – Lang geleden gestart als blad voor iedereen die in de IT 

werkzaam is. Tegenwoordig online voortgezet met actueel nieuws en dossiers 

rondom diverse thema’s en achtergrondartikelen. 

▪ www.computable.nl  

Computable – Evenals Automatiseringgids gestart als IT-blad. Nu online actueel 

nieuws, verdieping in topics en een grote community. 

▪ www.mctl.nl  

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

ving van het model, video’s, artikelen, etc. etc. Alle documenten, waaronder dit 

document, zijn vanaf deze website te downloaden. 

▪ www.tweakers.net  

Tweakers – Volgt technologie ontwikkelingen op de voet. Veel actueel nieuws. 

 

Vanuit functioneel perspectief zijn de volgende boeken interessant voor taakgebied Bepa-

len toekomstige computertechnologie: 

▪ Juurlink, A. (2011). Applicatieportfoliomanagement voor IT-complexiteitsreductie. 

Zaltbommel: Van Haren Publishing. 

▪ Vermeend, W. (2013). De wereld van 3D-printen. Den Haag: Einstein Books. 

▪ Verniers, H. & Teunissen, W. (2011). IT Service portfoliomanagement. Zaltbommel: 

Van Haren Publishing.  

▪ Bono, E. de (1979). Lateraal denken. Katwijk aan Zee: Uitgeverij Servire BV. 

▪ Cordia, A. (2003). Praktijkboek Innovatiemanagement. Utrecht: Lemma.  

▪ Lobry, R., Wolfsen, R. (2001). Rendabel automatiseren. Den Haag: ten Hagen & 

Stam Uitgevers. 

▪ Christensen, C.M. (2016). The innovator’s dilemma. Boston: Harvard Business Re-

view Press. 

 

http://www.automatiseringgids.nl/
http://www.computable.nl/
http://www.mctl.nl/
http://www.tweakers.net/
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HOOFDSTUK 8.6.   TAAKGEBIED BEPALEN VERANDERBEHOEFTE 

In dit taakgebied wordt ingezoomd op de veranderbehoefte van de organisatie. De veran-

derbehoefte wordt hier gedefinieerd als het verschil tussen de huidige bedrijfsprocessen 

en de in de toekomst verwachte bedrijfsprocessen. 

PLAATS IN HET MCTL-FRAMEWORK 

Het taakgebied Bepalen veranderbehoefte maakt deel uit van het taakcluster Strategisch 

support: 

 

ACHTERGROND 

Binnen MCTL draait het om optimale toepassing van computertechnologie in bedrijfspro-

cessen. Dit taakgebied zoomt echter enkel in op ontwikkelingen in bedrijfsprocessen, los 

van welke toepassing van computertechnologie dan ook. Deze aanpak wordt gevolgd om-

dat bedrijfsprocessen zich autonoom ontwikkelen en veel meer issues spelen dan alleen 

die op computertechnologiegebied. Uiteraard wordt hierna wel degelijk de interactie met 

mogelijkheden en ontwikkelingen op het gebied van computertechnologie aangegaan. De 

uitwerking daarvan vindt plaats in het taakgebied Bepalen strategie business – inzet com-

putertechnologie. 
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DOEL VAN DIT TAAKGEBIED 

Het doel van het taakgebied Bepalen veranderbehoefte is het afzetten van de beschrijving 

van de huidige bedrijfsprocessen tegen de verwachte toekomstige bedrijfsprocessen. Hier-

uit wordt de veranderbehoefte van de organisatie afgeleid, die vervolgens als input wordt 

gebruikt voor het taakgebied Bepalen strategie business – inzet computertechnologie. 

HOE WEET JE DAT HET DOEL IS BEREIKT? 

De volgende indicatoren geven aan of bovenstaand doel bereikt is: 

▪ De gedefinieerde veranderbehoefte blijkt binnen een marge van 10% juist te zijn 

(dus wordt in een volgende cyclus voor hooguit 10% aangepast). 

▪ De beschrijvingen zijn zonder verder aanpassingen bruikbaar in het taakgebied Be-

palen strategie business – inzet computertechnologie. 

▪ De gedefinieerde veranderbehoefte blijkt uiteindelijk voor meer dan 50% uitge-

voerd te worden. 

(Genoemde percentages zijn indicatief.) 

TAKEN 

 De taken in dit taakgebied zijn als volgt schematisch weer te geven: 

 

Toelichting op de taken: 
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1. EVALUATIE VOORGAANDE CYLUS 

Er wordt hier teruggekeken op de voorgaande cyclus (indien deze al eerder is uitgevoerd). 

Er moet worden beoordeeld welke punten in de vorige cyclus goed zijn verlopen en op 

welke punten verbetering mogelijk is. Deze verbeteringen kunnen dan meteen in de vol-

gende activiteiten worden toegepast. 

2. MAKEN NIEUWE VERSIE OVERZICHT VERANDERBEHOEFTE 

In deze activiteit worden de huidige en in de toekomst verwachte bedrijfsprocessen (zoals 

uitgewerkt in de taakgebieden Bepalen huidige bedrijfsprocessen en Bepalen toekomstige 

bedrijfsprocessen) tegen elkaar afgezet. Hieruit wordt de veranderbehoefte aan de hand 

van de verschillen tussen beide documenten gedestilleerd. Zeker bij ingewikkelder bedrijfs-

processen en omvangrijke wijzigingen is het zonder deze vergelijking heel lastig een goed 

beeld te hebben van de totale omvang van de wijzingen in de komende jaren. Gewoonlijk 

is de tijdshorizon hier drie tot vijf jaar. Op tactisch niveau, in taakgebied Behoeftemana-

gement, wordt bepaald welke onderdelen het komend jaar gewijzigd gaan worden. 

3. CHECK NIEUWE VERSIE OVERZICHT VERANDERBEHOEFTE 

In deze activiteit wordt het document Veranderbehoefte nog eens gecheckt. Met name 

degenen die het document toekomstverkenning bedrijfsprocessen hebben gemaakt kun-

nen hier een rol spelen. Zij zijn immers degenen die het meest hebben meegedacht over 

mogelijke wijzigingen. 

4. VASTLEGGEN 

Het document Veranderbehoefte met alle verwijzingen naar andere documenten, wordt op 

een logische plaats vastgelegd. Uiteraard voor gebruik in een van reeds genoemde andere 

taakgebieden, maar ook als basis voor een volgende cyclus. Er ontstaat dan meer conti-

nuïteit in de uitvoering van dit taakgebied. 

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 Bepalen huidige bedrijfsprocessen en Be-

palen toekomstige bedrijfsprocessen. Deze twee vormen de input voor het 

taakgebied Bepalen veranderbehoefte. De output, het document Veranderbehoefte, gaat 

vervolgens naar Bepalen strategie business – inzet computertechnologie. Daar zal 

dit document samen met documenten uit Bepalen verandermogelijkheden en Bepalen 

huidige ‘gap’ de basis vormen voor een (vernieuwde) strategie.  
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AAN DE SLAG! 

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

veranderbehoefte. Volg de onderstaande stappen en aan het eind heeft u de veranderbe-

hoefte in beeld.  

1. EVALUATIE VOORGAANDE CYCLUS 

Is dit taakgebied vorige cyclus (vorig jaar) ook uitgevoerd? Dan zijn er vast punten geno-

teerd om het in deze cyclus beter uit te voeren. 

Noteer hier de evaluatiepunten: 

 

 

 

 

 

 

De evaluatiepunten kunnen leiden tot aparte actiepunten op de actiepuntenlijst. 

2. MAKEN NIEUWE VERSIE OVERZICHT VERANDERBEHOEFTE 

De veranderbehoefte is het verschil tussen het huidige bedrijfsproces (of een onderdeel 

ervan) en de uitgewerkte toekomstige versie ervan. Deze twee zijn uitgewerkt in respec-

tievelijk taakgebied Bepalen huidige bedrijfsprocessen en Bepalen toekomstige 

bedrijfsprocessen. In deze activiteit worden systematisch alle bedrijfsprocessen en onder-

delen ervan met elkaar vergeleken en de veranderingen op een lijst uitgewerkt: 

Huidig bedrijfsproces(on-

derdeel) 

Toekomstig bedrijfspro-

ces(onderdeel) 

Beschrijving verandering 
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Alles uit de derde kolom van bovenstaand overzicht moet tot slot worden samengebracht 

in het document Veranderbehoefte. Hierin wordt de onderlinge samenhang tussen de on-

derdelen weer aangebracht. 

3. CHECK NIEUWE VERSIE OVERZICHT VERANDERBEHOEFTE 

Het in de activiteit hiervoor gecreëerde overzicht Veranderbehoefte moet worden gecheckt. 

Dit dient uiteraard door andere medewerkers te worden uitgevoerd dan degene die het 

overzicht hebben opgesteld. Aanbevelenswaardig is medewerkers te betrekken uit de or-

ganisatieonderdelen waar de bedrijfsprocessen die in de Veranderbehoefte worden 

benoemd werkelijk worden uitgevoerd. Deze medewerkers kunnen als geen ander de haal-

baarheid van aanpassingen beoordelen en eventueel nog aanvullende suggesties doen. 

Enige voorzichtigheid is overigens hier wel geboden want er zijn genoeg medewerkers die 

zich maar moeilijk in de opgesomde aanpassingen kunnen verplaatsen. Zij gaan alleen 

maar ideeën gaan afschieten in plaats van beoordelen op haalbaarheid, realiseerbaarheid, 

kansen en bedreigingen en risico’s. Aan de andere kant van het spectrum zijn dan weer de 

medewerkers te vinden die alles kritiekloos slikken en hooguit enkele spelfouten uit het 

document halen. Medewerkers met een positief kritische houding blijken het meest waar-

devol.   

4. VASTLEGGEN 

Het document “Veranderbehoefte” wordt vastgelegd en er wordt voor zorggedragen dat 

geen aanpassingen meer plaatsvinden. Mochten voordat de volgende cyclus plaatsvindt 

toch aanpassingen gewenst zijn dan kan dat in een bijlage of aparte lijst. Indien ervoor 

gekozen wordt om de aanpassingen toch in het brondocument aan te brengen moet heel 

duidelijk worden aangegeven welke dit zijn. In de eerstvolgende cyclus kunnen de aan-

passingen alsnog op de reguliere wijze worden verwerkt. 
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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 on-

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

en bovendien een groot aantal proefexamenvragen.  

NUTTIGE WEBSITE 

Vanuit functioneel perspectief is de volgende website interessant voor taakgebied Bepalen 

veranderbehoefte: 

▪ www.mctl.nl  

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

ving van het model, video’s, artikelen, etc. etc. Alle documenten, waaronder dit 

document, zijn vanaf deze website te downloaden. 

 

http://www.mctl.nl/
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HOOFDSTUK 8.7.   TAAKGEBIED BEPALEN 

VERANDERMOGELIJKHEDEN 

Dit taakgebied focust zich op de verandermogelijkheden op het gebied van computertech-

nologie. De verandermogelijkheden worden hier gedefinieerd als: het verschil tussen de 

huidige en de toekomstige computertechnologie. 

PLAATS IN HET MCTL-FRAMEWORK 

Het taakgebied Bepalen verandermogelijkheden maakt deel uit van het taakcluster Stra-

tegisch support: 

 

ACHTERGROND 

Binnen MCTL draait het om optimale toepassing van computertechnologie in bedrijfspro-

cessen. Dit taakgebied concentreert zich echter enkel op ontwikkelingen in 

computertechnologie, los van welke huidige of toekomstige bedrijfsprocessen ook. Uitein-

delijk komen ontwikkelingen in de bedrijfsprocessen en computertechnologie samen in het 

taakgebied Bepalen strategie business – inzet computertechnologie, waar een samenhan-

gende strategie zal worden uitgewerkt. 
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DOEL VAN DIT TAAKGEBIED 

Het doel van het taakgebied Bepalen verandermogelijkheden is het afzetten van de be-

schrijving van de huidige computertechnologie tegen de toekomstverkenning waarin de 

verwachte computertechnologie is beschreven. Daaruit kunnen de verandermogelijkheden 

worden afgeleid. Deze worden vervolgens als input gebruikt in het taakgebied Bepalen 

strategie business – inzet computertechnologie. 

HOE WEET JE DAT HET DOEL IS BEREIKT? 

De volgende indicatoren geven aan of bovenstaand doel bereikt is: 

▪ De gedefinieerde verandermogelijkheden blijkt binnen een marge van 10% juist te 

zijn (met andere woorden: in de volgende cyclus wordt minder dan 10% aangepast. 

Uitbreidingen worden overigens in dit percentage buiten beschouwing gelaten). 

▪ De beschrijvingen zijn zonder verder aanpassingen bruikbaar in het taakgebied Be-

palen strategie business – inzet computertechnologie. 

▪ Van de gedefinieerde verandermogelijkheden wordt uiteindelijk >25% werkelijk ge-

realiseerd. Hiermee wordt de toepasbaarheid voor de eigen organisatie gemeten. 

(Genoemde percentages zijn indicatief.) 

TAKEN 

 De taken in dit taakgebied zijn als volgt schematisch weer te geven: 
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Toelichting op de taken: 

1. EVALUATIE VOORGAANDE CYLUS 

Er wordt hier teruggekeken op de voorgaande cyclus (voor zover deze reeds eerder in dit 

taakgebied is uitgevoerd). Hier wordt beoordeeld welke punten in de vorige cyclus goed 

zijn verlopen en op welke punten verbetering mogelijk is. Deze verbeteringen kunnen dan 

meteen in de volgende taken worden toegepast. 

2. MAKEN NIEUWE VERSIE OVERZICHT VERANDERMOGELIJKHEDEN 

In deze taak worden de huidige en verwachte computertechnologie tegen elkaar afgezet 

(zoals uitgewerkt in de taakgebieden Bepalen huidige computertechnologie en Bepalen 

toekomstige computertechnologie). Hieruit worden de verandermogelijkheden (of: de ver-

schillen tussen beide documenten) gedestilleerd. Zeker bij een zo divers en omvangrijk 

vakgebied als computertechnologie is het zonder deze vergelijking heel lastig een goed 

beeld te krijgen van de totale omvang van de mogelijkheden in de komende jaren. Ge-

woonlijk is de tijdshorizon hier drie tot vijf jaar. Op tactisch niveau, in taakgebied 

Behoeftemanagement, wordt bepaald welke onderdelen het komend jaar gewijzigd gaan 

worden. 

3. CHECK NIEUWE VERSIE OVERZICHT VERANDERMOGELIJKHEDEN 
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In deze taak wordt het document Verandermogelijkheden nog eens gecheckt. Vooral de-

genen die het document toekomstverkenning computertechnologie hebben gemaakt 

kunnen hier een rol spelen. Zij hebben zich het meest hebben verdiept in de aankomende 

mogelijkheden en kunnen deze meestal goed inschatten. 

4. VASTLEGGEN 

Het document Verandermogelijkheden, met alle verwijzingen naar andere documenten, 

wordt op een logische plaats vastgelegd. Dat kan in taakgebied Bepalen strategie business 

– inzet computertechnologie gebruikt worden, maar ook als basis voor een volgende cy-

clus. Er ontstaat dan meer continuïteit in de uitvoering van dit taakgebied. 

RELATIES MET ANDERE ONDERDELEN VAN MCTL 

Dit taakgebied kent de volgende belangrijke relaties: 

 

Ten eerste is er een duidelijke relatie met Bepalen huidige computertechnologie en 

Bepalen toekomstige computertechnologie. Deze twee vormen de input voor het 

taakgebied Bepalen verandermogelijkheden.  

De output, het document Verandermogelijkheden, gaat vervolgens naar Bepalen strate-

gie business - inzet computertechnologie. Daar zal dit document samen met 

documenten uit Bepalen veranderbehoefte en Bepalen huidige ‘gap’ de basis vormen voor 

een (vernieuwde) strategie.  
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OPMERKINGEN 

1. EEN VOORBEELD TER VERDUIDELIJKING EN INSPIRATIE: 

ARCHIVERING 

Veranderingen beginnen vaak met een ‘stel-dat-vraag’. In dit geval:  

‘Stel dat we niet meer zouden archiveren?’ 

Is er op technologisch vlak een constructie te bedenken, waarin we niet meer op de klas-

sieke wijze archiveren, maar toch niet ten onder gaan in een steeds groter wordende 

hoeveelheid data? 

Heeft een organisatie geconcludeerd dat alle bedrijfsdata voor 100% gedigitaliseerd kun-

nen worden, dan is de levenscyclus van data, de data life cycle, van belang. 

 

Toelichting op bovenstaand schema:  

Eerst worden data gecreëerd, waarna een periode van actief gebruik volgt. Na verloop van 

tijd zal het gebruik doorgaans afnemen en passief worden. Daarna volgt een periode waarin 

men de data niet meer gebruikt. Vanwege eisen van overheidswege, technische eisen 

rondom integriteit (passieve data moet worden bewaard vanwege de koppelingen met nog 

actieve data) en dergelijke is verwijdering nog niet toegestaan of mogelijk. Uiteindelijk 

volgt vernietiging van data. 

In het kader van ‘eerst digitalisering, dan automatisering’ wordt nagedacht of men de ge-

hele archivering en uiteindelijke verwijdering van data kan automatiseren.  

Houdt men bij: 

- wanneer data zijn ontstaan en vastgelegd; 

- wanneer data voor het laatst zijn gebruikt; en 

- welke regels omtrent archivering en verwijdering gelden, 

dan kan het totale archiverings- en verwijderingsproces geheel worden geautomatiseerd. 

Computers zijn heel goed in staat elke dag, of elke seconde, te beoordelen welke data in 

welke fase verkeren en of er actie moet worden ondernomen. Bijvoorbeeld alle data die 

langer dan veertien maanden (iets meer dan een jaar vanwege jaardata) niet zijn gebruikt 

kunnen automatisch in een andere digitale omgeving worden geplaatst. Na acht jaar (ze-

ven jaar wettelijk + een jaar i.v.m. verslaglegging die twaalf maanden achter kan lopen) 

worden data automatisch verwijderd. Een uitzondering hierop vormen data die wettelijk 

langer of juist korter moeten worden vastgehouden; dit wordt dan per dataset afzonderlijk 

geregeld. 
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Zo is de hele archiveringsfunctie in een organisatie geheel te automatiseren. Daarbij mag 

worden verwacht dat de kosten dalen, de kwaliteit van de totale dataset in de organisatie 

beter is en aan wettelijke verplichtingen wordt voldaan.  

2. EEN TWEEDE VOORBEELD: BEVEILIGING 

Met name in de financiële sector zijn systemen ontstaan, waarin veel controles zijn inge-

bouwd. Om fraude tegen te gaan, vindt controle vooraf plaats. Hoewel een slot op de 

voordeur beslist geen gek idee is, veroorzaakt een (te) groot aantal controles vooraf dat 

systemen weinig flexibel en gebruikersvriendelijk zijn. Ben je echter eenmaal die controles 

gepasseerd dan zijn er verder geen beletsels meer om te doen wat je maar wilt. 

Ook hier weer de ‘stel-dat-vraag’:  

‘Stel dat we vooraf niets meer controleren, wat zouden we dan moeten doen om fraude 

te voorkomen?” 

Er is hier een vergelijking te maken met het gebruik van een auto. Wanneer u gaat rijden, 

kunt u ongetwijfeld binnen 300 meter iemand aanrijden. En 100 meter verderop weer. En 

dat geldt voor alle autorijders. Waarom gebeurt dat dan zo weinig? De reden is eenvoudig: 

de gevolgen van een aanrijding zijn immens voor degene die wordt aangereden, maar ook 

voor de bestuurder. Dat is precies de reden dat iedereen op velerlei gebied een behoorlijke 

vrijheid heeft om te doen en laten wat hij wil. Er zijn controles achteraf en er staan vaak 

ook aanzienlijke sancties op het overschrijden van grenzen. 

Bovenstaand voorbeeld is te vertalen naar een financieel systeem: Stel dat dat systeem 

weinig controles vooraf kent, maar dat alle transacties gemonitord en ongewenste trans-

acties gesanctioneerd worden. Fraude zou dan eenvoudig opgespoord kunnen worden. Een 

sanctie zou kunnen zijn dat een fraudeur geen financiële transacties meer mag doen, be-

halve misschien voor dagelijkse behoeften. Stel dat iets dergelijks zou gelden voor alle 

Nederlandse banken of, beter nog, banken wereldwijd. Met de technologie in het opsporen 

van fraude en het herkennen van verdachte patronen in grootschalige data is in de afge-

lopen jaren grote vooruitgang geboekt. 

Denkt u dat dergelijke systemen niet bestaan? Werkt u in de detailhandel en wordt u be-

trapt op fraude of diefstal, dan komt u waarschijnlijk in een register terecht. Waarna 

werken in die branche heel lastig wordt. 

Samenvattend is in de financiële sector het balanceren tussen controles voor- en achteraf 

waarschijnlijk de beste strategie. De toenemende mogelijkheden van technologie maken 

hier een verschuiving mogelijk: (zichtbare en hinderlijke) controles kunnen achterwege 

blijven, waardoor systemen voor de overgrote meerderheid van goedwillende klanten ge-

bruiksvriendelijker 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 veran-

derbehoefte in beeld.  

1. EVALUATIE VOORGAANDE CYCLUS 

Is dit taakgebied vorige cyclus (vorig jaar) ook uitgevoerd? Dan zijn er vast punten geno-

teerd om het in deze cyclus beter uit te voeren. 

Noteer hier de evaluatiepunten: 

 

 

 

 

 

 

De evaluatiepunten kunnen leiden tot aparte actiepunten op de actiepuntenlijst. 

2. MAKEN NIEUWE VERSIE OVERZICHT VERANDERMOGELIJKHEDEN 

De verandermogelijkheden worden gevormd door het verschil tussen de huidige compu-

tertechnologie en de toekomstige computertechnologie. Deze twee zijn uitgewerkt in 

respectievelijk taakgebied Bepalen huidige computertechnologie en Bepalen toekomstige 

computertechnologie. Deze taak valt uiteen in drie onderdelen: 

1. Bepalen huidige technologie die gaat verdwijnen 

2. Bepalen nieuwe technologie die nu nog niet beschikbaar is 

3. Huidige technologie die (substantieel) zal veranderen 

Werk elk onderdeel uit op de lijsten hieronder: 

Huidige computertechnologie die gaat verdwijnen 
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Nieuwe computertechnologie die beschikbaar zal komen 

 

 

 

 

 

 

Huidige computertechnolo-

gie 

Toekomstige computer-

technologie 

Beschrijving verandering 
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Alles uit bovenstaande overzichten moet worden samengebracht in het document Veran-

dermogelijkheden. Hierin wordt de onderlinge samenhang tussen de onderdelen weer 

aangebracht. 

5. CHECK NIEUWE VERSIE OVERZICHT VERANDERMOGELIJKHEDEN 

Het in de taak hiervoor gecreëerde overzicht Verandermogelijkheden moet worden ge-

checkt. Dit dient uiteraard door andere medewerkers te worden uitgevoerd dan degene die 

het overzicht hebben opgesteld. Wellicht kan een extern (advies)bureau hier ook een rol 

spelen; een externe frisse blik kan zeker toegevoegde waarde hebben. In sommige secto-

ren (bijv. gemeenten, gezondheidszorg) zijn ook partijen actief die voor de specifieke 

sector ontwikkelingen bijhouden en hier ook een bijdrage kunnen leveren. 

6. VASTLEGGEN 

Het document “Verandermogelijkheden” wordt vastgelegd en er wordt voor zorggedragen 

dat geen aanpassingen meer plaatsvinden. Mochten voordat de volgende cyclus plaatsvindt 

toch aanpassingen gewenst zijn dan kan dat in een bijlage of aparte lijst. Indien ervoor 

gekozen wordt om de aanpassingen toch in het brondocument aan te brengen moet heel 

duidelijk worden aangegeven welke dit zijn. In de eerstvolgende cyclus kunnen de aan-

passingen alsnog op de reguliere wijze worden verwerkt. 
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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 on-

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

en bovendien een groot aantal proefexamenvragen.  

NUTTIGE WEBSITE 

Vanuit functioneel perspectief is de volgende website interessant voor taakgebied Bepalen 

verandermogelijkheden: 

▪ www.mctl.nl  

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

ving van het model, video’s, artikelen, etc. etc. Alle documenten, waaronder dit 

document, zijn vanaf deze website te downloaden. 

 

 

http://www.mctl.nl/
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HOOFDSTUK 8.8.   TAAKGEBIED BEPALEN STRATEGIE 

BUSINESS – INZET COMPUTERTECHNOLOGIE 

Het uiteindelijke doel van het hele taakcluster Strategisch support is het uitwerken van 

een realistische strategie rondom toekomstige inzet van computertechnologie binnen de 

toekomstige bedrijfsprocessen. In de voorgaande taakgebieden is steeds ingezoomd op 

bepaalde aspecten. In het taakgebied Bepalen strategie business – inzet computertechno-

logie wordt alles geïntegreerd en de bedoelde strategie uitgewerkt en vastgesteld. 

PLAATS IN HET MCTL-FRAMEWORK 

Het taakgebied Bepalen strategie business – inzet computertechnologie maakt deel uit van 

het taakcluster Strategisch support: 

 

ACHTERGROND 

Doorgaans wordt een strategie op bedrijfsniveau bepaald. Ze richt zich op de algemene 

bedrijfsdoelstellingen en de realisatie ervan in de komende drie à vijf jaar. In dit taakgebied 

ligt de focus op een onderdeel van de bedrijfsstrategie: Waar, hoe en wanneer kan com-

putertechnologie bijdragen aan de realisatie van de gedefinieerde bedrijfsdoelstellingen. 
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Andersom kan de hieronder geformuleerde strategie een bijdrage leveren aan het strate-

gische plan op bedrijfsniveau. 

DOEL VAN DIT TAAKGEBIED 

Het doel van dit taakgebied is het opstellen van een alomvattende beschrijving op strate-

gisch niveau van de inzet van huidige en toekomstig toepasbare computertechnologie in 

(over drie tot vijf jaar) te verwachten bedrijfsprocessen.  

INTERMEZZO: MINIMAAL EN MAXIMAAL MOGELIJKE INZET 

COMPUTERTECHNOLOGIE 

Voordat een (bijgestelde) strategie wordt opgesteld, is het goed eerst de bandbreedte te 

bepalen: wat is de minimale en wat de maximaal mogelijke inzet van computertechnolo-

gie? Inzet van computertechnologie heeft een natuurlijke bovengrens. Wat niet te 

digitaliseren is, valt buiten het bereik van wat met computertechnologie kan worden be-

werkt of verwerkt. Tekst, geld, geluid, bewegend beeld, animaties en virtual reality bestaat 

op grote schaal in gedigitaliseerde vorm. Van hypotheekadvies tot aan een therapie om 

iemand van een bepaalde fobie af te helpen, het kan allemaal geheel of gedeeltelijk in 

digitale vorm worden gegoten en via computertechnologie worden aangeboden. 

Waar ligt dan de bovengrens van toepassing van computertechnologie? Het boekingspro-

ces van een vakantiereis is te digitaliseren, de reiservaring of -beleving niet. Hoewel met 

de komst van realistische 3D ook die drempel weleens geslecht kunnen worden. De film 

Total Recall, waarvan de eerste versie uit 1990 stamt, geeft een aardig voorproefje van 

wat ons op dat gebied wellicht te wachten staat. Het kan al met al een behoorlijke uitdaging 

zijn om het ultieme bereik van computertechnologie te bepalen, ongeacht of het op dit 

moment al realistisch is. 

Aan de onderkant hebben we eenzelfde uitdaging. Het lijkt een simpele kwestie, doordat 

de ultieme ondergrens het nulpunt is: geen enkele toepassing van computertechnologie. 

Immers, ooit bestonden computers niet en werd er ook gewerkt in fabrieken en kantoren. 

Toch is dat voor de meeste organisaties niet realistisch: Sommige apparaten zijn inmiddels 

alleen via computerapparatuur te bedienen en ook voor onderhoud, van bijvoorbeeld 

auto’s, is soms computertechnologie noodzakelijk.  

Daarnaast stelt de buitenwereld ook bepaalde eisen: De belastingdienst eist elektronische 

aanlevering van data en ook bij andere bedrijven is het steeds meer de standaard dat 

data-uitwisseling (alleen nog maar) elektronisch plaatsvindt. Doet u met een dergelijk be-

drijf zaken, dan ontkomt u dus niet aan het toepassen van computertechnologie. 

Aldus is dit schematisch als volgt weer te geven: 
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In de loop der tijd zijn er natuurlijk wijzigingen in het minimum en maximum mogelijk. 

Doorgaans verloopt dit in een opgaande lijn, zoals in de illustratie hierboven is aangegeven. 

Vervolgens – en daar gaat dit taakgebied verder over – is het de kunst de optimale inzet 

van computertechnologie in de organisatie te bepalen. Schurkt die tegen het minimum 

aan, tegen het maximum, of ligt de optimale inzet misschien ergens in het midden? 

HOE WEET JE DAT HET DOEL IS BEREIKT? 

De volgende indicatoren geven aan of bovenstaand doel bereikt is: 

▪ De beschreven strategie wordt grotendeels (>80%) uitgevoerd.  

▪ De jaarlijkse aanpassingen op de strategie blijven beperkt tot hooguit 10% van de 

gehele beschrijving. 

(Genoemde percentages zijn indicatief.) 

TAKEN 

 De taken in dit taakgebied zijn als volgt schematisch weer te geven: 
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Toelichting op de taken: 

1. EVALUATIE VOORGAANDE CYLUS 

Er wordt hier teruggekeken op de voorgaande cyclus (voor zover deze in dit taakgebied 

eerder is uitgevoerd). Er moet worden beoordeeld welke punten in de vorige cyclus goed 

zijn verlopen en op welke punten verbetering mogelijk is. Deze verbeteringen kunnen dan 

meteen in de volgende taken worden toegepast. 

2. VERZAMELEN DATA 

Om te komen tot een nieuwe (of geüpdatete) strategie business – inzet computertechno-

logie zijn een aantal bronnen uit dit taakcluster nodig, maar ook input uit de andere 

taakclusters en vanzelfsprekend uit de rest van de organisatie. 

Bronnen zijn: 
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- De Strategie business – inzet computertechnologie/voorgaande versie (indien aan-

wezig). 

- De Veranderbehoefte (uit Bepalen veranderbehoefte). 

- De Verandermogelijkheden (uit Bepalen verandermogelijkheden). 

- De ‘Inhaalslag’ (uit Bepalen huidige ‘gap’) 

- De terugkoppeling van taakcluster Tactisch support: was het behoefteplan in lijn 

met de vastgestelde strategie, was het realistisch en is het (grotendeels) uitge-

voerd? 

- De terugkoppeling van taakcluster Operationeel support: is de operationele gang 

van zaken in lijn met de vastgestelde strategie en het in Behoeftemanagement 

vastgestelde jaarplan? 

- De terugkoppeling van taakcluster Change support: zijn de wijzigingen in lijn met 

de vastgestelde strategie en het in Behoeftemanagement vastgestelde jaarplan? 

- De rest van de organisatie: de overkoepelende bedrijfsstrategie.  

3. UITVOEREN SWOT ANALYSE 

Er wordt een SWOT-analyse uitgevoerd met als focus de huidige en toekomstige inzet van 

computertechnologie in de huidige en toekomstige bedrijfsprocessen. De SWOT-analyse 

geeft vanwege de gebruikte termen direct aan welke aspecten belicht moeten worden: 

Strengths: wat zijn de sterke punten van de organisatie en de producten/diensten? 

Weaknesses: wat zijn de zwakke punten van de organisatie en de producten/diensten? 

Opportunities: met welke kansen kunnen de organisatie en de producten/diensten te 

maken krijgen? 

Threats: met welke bedreigingen kunnen de organisatie en de producten/diensten te 

maken krijgen? 

 

In een schema samengevat: 

 

Bron: Wikipedia 

Bij de invulling van die vier aspecten blijft het echter niet. Hierna wordt kort aangegeven 

welke stappen totaal in de SWOT-analyse moeten worden doorlopen. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SWOT_nl.png
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SWOT-analyse – stapsgewijze aanpak: 

 

1. Sterke en zwakke punten (Strengths & Weaknesses). 

De sterke en zwakke punten zijn de kenmerken van de organisatie of het pro-

duct. Het gaat dus expliciet om de interne elementen. 

2. Kansen en bedreigingen (Opportunities & Threats). 

De kansen en bedreigingen zijn de ontwikkelingen, gebeurtenissen en invloeden 

waaraan de organisatie of het product onderhevig is. Hier gaat het dus expliciet 

om de externe elementen. 

3. Confrontatiematrix. 

In de confrontatiematrix staan de interne en externe elementen tegenover el-

kaar. Hierbij is het gebruikelijk dat in de horizontale rijen de sterktes en zwaktes 

staan en in de verticale kolommen de kansen en bedreigingen. 

4. Kwesties (Issues). 

De kwesties zijn de combinaties tussen de interne en externe factoren. Alleen 

de belangrijkste kwesties worden bekeken. 

5. Strategieën. 

De volgende stap in het proces is de omzetting van de belangrijkste kwesties 

naar strategische vragen. De antwoorden op deze vragen vormen de basis 

waarop de te volgen strategie bepaald wordt. 

 

Bron: Wikipedia  

 

Aldus kan de SWOT-analyse een goede bijdrage leveren om alle in punt 2 verzamelde data 

kernachtig samen te vatten. 

De SWOT-analyse kan worden gesplitst en in de volgende drie deelgebieden separaat wor-

den geanalyseerd:  

1. Data 

2. Systemen (hard- en software) 

3. Ondersteunende organisatie. 

De resultaten over deze drie deelgebieden worden vervolgens samengevoegd.  

4. MAKEN NIEUWE VERSIE BUSINESS- INZET 

COMPUTERTECHNOLOGIE 

Is deze cyclus al eens (of meermalen) uitgevoerd, dan wordt de bestaande strategie hier 

gecontroleerd op relevantie, juistheid en gedetailleerdheid. Voortschrijdend inzicht speelt 

hier een rol: wat in een vorige cyclus nog niet zo relevant leek, kan dat nu wel zijn. Zijn 

bij deze cyclus andere personen dan bij de vorige betrokken, dan geeft dat vaak nieuwe 

inzichten, waardoor de reeds bestaande strategie kan worden verbeterd.  
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Op basis van de in stap 2 verzamelde input worden aanvullingen en verbeteringen in de 

strategie aangebracht. Er is daarnaast aandacht voor verschuivingen in focus en de con-

sequenties daarvan.  

Focusverschuiving. 

In een update van het strategisch plan kan een verschuiving van de focus worden 

meegenomen. In de afgelopen crisisjaren was de focus vaak gericht op kostenbe-

sparingen door stroomlijning van productieprocessen, snijden in de producten-

/dienstenportfolio en verwijderen van al het overbodige ‘vet’ in de organisatie. Nu 

de crisis voorbij is, is een verschuiving mogelijk naar bijvoorbeeld innovatie, waar-

bij bestaande producten/diensten worden verrijkt of het productaanbod wordt 

uitgebreid om de concurrentiepositie te verstevigen. 

Het laat zich raden dat de inzet van computertechnologie bij deze verschuiving van 

de focus mee verandert. Computertechnologie is in te zetten om kosten te bespa-

ren, maar zeker ook bij innovatie in bedrijfsprocessen, producten en/of diensten. 

De concretisering hiervan volgt echter een ander traject en dat moet dan al op 

strategisch niveau worden ingezet.  

 

5. CHECK NIEUWE VERSIE BUSINESS- INZET 

COMPUTERTECHNOLOGIE 

Het concept van de bijgewerkte strategie wordt verspreid onder alle betrokkenen (ma-

nagement, inhoudelijk deskundigen). Er is hier nog een laatste kans om onvolkomenheden 

te (laten) corrigeren. Vervolgens wordt de strategie vastgesteld. 

6. VASTLEGGEN EN COMMUNICEREN 

De uitgewerkte strategie wordt op een logische plaats vastgelegd. Die kan in een van de 

andere taakgebieden gebruikt worden, maar ook als basis voor een volgende cyclus. Er 

ontstaat dan meer continuïteit in de uitvoering van dit taakgebied. Tevens worden alle 

direct en indirect betrokkenen van het bestaan van de (bijgestelde) strategie op de hoogte 

gesteld. Nog maar al te vaak is er wel een strategie, maar wordt daarover zo weinig ge-

communiceerd dat de realisatie ervan op zijn zachtst gezegd stroef verloopt. Een 

verandering komt dan voor veel personeelsleden als een donderslag bij heldere hemel. Zij 

realiseren zich niet dat aan een dergelijke wijziging een heel traject voorafgegaan is. Goede 

communicatie vergroot ook hier het draagvlak. 

Goed (en nuttig) communiceren. 
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Een ballonvaarder roept naar een man op de grond: ‘Kunt u me zeggen waar ik 

ben?’ De man op de grond kijkt omhoog en antwoordt: ‘In een ballon.’ De ballon-

vaarder reageert: ‘U moet wel in de computerbusiness werken.’ ‘Hoe weet u dat?’ 

klinkt het verbaasd van beneden. ‘Wel,’ antwoordt de ballonvaarder, ‘uw antwoord 

is helemaal correct, maar ik heb er werkelijk helemaal niets aan.’  

RELATIES MET ANDERE ONDERDELEN VAN MCTL 

Dit taakgebied kent de volgende belangrijke relaties: 

 

De taakgebieden Bepalen veranderbehoefte, Bepalen verandermogelijkheden en 

Bepalen huidige ‘gap’ vormen, naast de algemene bedrijfsstrategie, de belangrijkste 

input voor het taakgebied Bepalen strategie business – inzet computertechnologie. De out-

put, het uitgewerkte strategische plan, wordt in taakcluster Tactisch support als input 

gebruikt om in Behoeftemanagement een behoefteplan voor komend jaar te maken.  

OPMERKINGEN 
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1. COMPUTERTECHNOLOGIE ALS INTEGRAAL ONDERDEEL 

BEDRIJFSPROCESSEN 

Hoewel dit thema in MCTL op diverse plaatsen terugkomt, is het de moeite waard nog eens 

te benadrukken welke positie computertechnologie inneemt in de organisatie en haar be-

drijfsprocessen. Die positie is helder: computertechnologie is een integraal onderdeel van 

die bedrijfsprocessen. Computertechnologie is dus niet langer ondersteunend van aard. 

Ten onrechte wordt soms nog uitgegaan van die voorheen gebruikelijke, ondersteunende 

functie. Dat leidt echter op strategisch niveau tot een verkeerde invalshoek en uiteindelijk 

op operationeel niveau tot onderbenutting van de mogelijkheden die computertechnologie 

tegenwoordig biedt.  

2. VAN STRATEGIE NAAR UITVOERING 

In onderstaand schema is goed te zien hoe binnen MCTL een uitgewerkte strategie binnen 

Behoeftemanagement wordt uitgewerkt in een jaarplan. In dat plan is de vraag: wat gaan 

we komend jaar van de strategie realiseren? Vandaaruit wordt binnen Requirements ma-

nagement uitgewerkt wat in de komende weken of maanden daadwerkelijk wordt 

gerealiseerd. 

 

Hoewel deze route feitelijk erg voor de hand ligt blijkt het in de praktijk toch lastig een 

strategie stapsgewijs gerealiseerd te krijgen. .   
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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 veran-

derbehoefte in beeld. 

1. EVALUATIE VOORGAANDE CYCLUS 

Is dit taakgebied vorige cyclus (vorig jaar) ook uitgevoerd? Dan zijn er vast punten geno-

teerd om het in deze cyclus beter uit te voeren. 

Noteer hier de evaluatiepunten: 

 

 

 

 

 

 

De evaluatiepunten kunnen leiden tot aparte actiepunten op de actiepuntenlijst.  

2. VERZAMELEN DATA 

Voordat in de derde taak verschillende scenario’s worden uitgewerkt wordt hier data ver-

zameld. De lijst met bronnen is in de paragraaf “Taken” al aangegeven. Er wordt 

gecontroleerd of de verzameling brondocumenten compleet is. 

3. UITVOEREN SWOT ANALYSE 

Er wordt een SWOT analyse uitgevoerd op de volgende deelgebieden: 

7. Data 

8. Systemen (hard- en software) 

9. Ondersteunende organisatie. 

Gebruik hiervoor de volgende tabellen: 
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Data 

Sterktes Zwaktes 

  

  

  

Kansen Bedreigingen 

  

  

  

 

Systemen (hard- en software) 

Sterktes Zwaktes 

  

  

  

Kansen Bedreigingen 
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Ondersteunende organisatie 

Sterktes Zwaktes 

  

  

  

Kansen Bedreigingen 

  

  

  

De resultaten over deze drie deelgebieden worden vervolgens samengevoegd.  

4. MAKEN NIEUWE VERSIE BUSINESS – INZET 

COMPUTERTECHNOLOGIE 

In deze taak komt uiteindelijk alles wat hiervoor is gedaan samen. Hier wordt namelijk 

de nieuwe versie van de strategie samengesteld onder de naam business – inzet compu-

tertechnologie. 

De structuur van dit document kan er als volgt uitzien:  

Strategie inzet computertechnologie 2019-2023 

1. Inleiding 

2. Managementsamenvatting 
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3. De organisatie 

3.1 Geschiedenis 

3.2 Visie, missie, organisatiestrategie 

3.3 Beschrijving huidige producten en diensten 

3.4 Primaire en secundaire processen 

3.5 Ontwikkelingsstadium 

3.6 Organisatiestructuur 

3.7 Rol van computertechnologie binnen de organisatie 

3.8 Kritieke succesfactoren 

3.9 DESTEP-analyse, SWOT-analyse 

4. Beschrijving huidige inzet computertechnologie 

4.1 Enterprise-architectuur 

4.2 Onderliggende applicaties, databases, hardware 

4.3 Huidige organisatie van het functionele domein en IT 

5. SWOT-analyse op inzet computertechnologie 

5.1 Inleiding 

5.2 Strengths 

5.3 Weaknesses 

5.4 Opportunities 

5.5 Threats 

5.6 Conclusies 

6. Strategische doelen 

6.1 Doelen in het kader van de inzet van computertechnologie 

6.2 Organisatie van de inzet van computertechnologie 

6.3 Kengetallen 

7. Beschrijving strategie 2019-2023 

7.1 Gewenste inzet van computertechnologie 

7.2 Gewenste inrichting benodigde applicatie-, infra-, functioneel support 

7.3 Haalbaarheid en keuzes 

8. Strategie vertaald naar projecten 

8.1 Inleiding 

8.2 Project 1 

8.3 Project 2 

8.4 Project … 

8.5 Haalbaarheid 

8.6 Prioriteiten 

8.7 Kosten 

8.8 Planning 

9. Bijlagen 

 

NB. DESTEP-analyse staat voor het in kaart brengen van Demografische, Ecologische, So-

ciale, Technologische, Economische en Politieke factoren op macro-omgevingsniveau. 
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5. CHECK NIEUWE VERSIE BUSINESS – INZET 

COMPUTERTECHNOLOGIE 

De in de taak hiervoor gecreëerde strategie moet worden gecheckt. Dit dient uiteraard 

door andere medewerkers te worden uitgevoerd dan degene die de strategie hebben op-

gesteld. Wellicht kan een extern (advies)bureau hier ook een rol spelen; een externe frisse 

blik kan zeker toegevoegde waarde hebben. In sommige sectoren (bijv. gemeenten, ge-

zondheidszorg) zijn ook partijen actief die voor de specifieke sector ontwikkelingen 

bijhouden en hier ook een bijdrage kunnen leveren. 

6. VASTLEGGEN 

Het document “Business – inzet computertechnologie” wordt vastgelegd en er wordt voor 

zorggedragen dat geen aanpassingen meer plaatsvinden. Mochten voordat de volgende 

cyclus plaatsvindt toch aanpassingen gewenst zijn dan kan dat in een bijlage of aparte lijst. 

Indien ervoor gekozen wordt om de aanpassingen toch in het brondocument aan te bren-

gen moet heel duidelijk worden aangegeven welke dit zijn. In de eerstvolgende cyclus 

kunnen de aanpassingen alsnog op de reguliere wijze worden verwerkt. 
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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 on-

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

en bovendien een groot aantal proefexamenvragen.  

NUTTIGE WEBSITE EN BOEKEN 

Vanuit functioneel perspectief is de volgende website interessant voor taakgebied Bepalen 

strategie business – inzet computertechnologie: 

▪ www.mctl.nl  

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

ving van het model, video’s, artikelen, etc. etc. Alle documenten, waaronder dit 

document, zijn vanaf deze website te downloaden. 

Vanuit functioneel perspectief zijn de volgende boeken interessant voor taakgebied Bepa-

len strategie business – inzet computertechnologie: 

▪ Rijn, M. van & Burgt, R. van der (2012). Handboek scenarioplanning. Deventer: 

Kluwer. 

▪ Josey, A. et al (2010). TOGAF versie 9. Zaltbommel: Van Haren Publishing. 

▪ The Open Group (2013). Archimate 2.1 Specification. Zaltbommel: Van Haren Pu-

blishing. 

▪ Josey, A., Estrem, B. (2014). Archimate 2.1 Certification Study Guide. Zaltbommel: 

Van Haren Publishing. 

▪ Vijverberg, A., Homan, T. (1998). Inleiding in de strategie. Amsterdam: Addison 

Wesley Longman Nederland BV. 

▪ Grit, R. (2008). Zo maak je een informatieplan. Groningen: Noordhoff Uitgevers bv. 

▪ Khanna, A. (2008). Straight Through Processing for Financial Services. Burlington: 

Academic Press. 

▪ Aarts, A.A.G. (1984). Aanpak van administratieve automatisering. Deventer: Klu-

wer. 

▪ Mannaert, H., Peremans, H., Springael, J. (1984). Grondslagen van de Engineering. 

Kermt: Koppa Digitale Media. 

▪ Magretta, J. (2012. Understanding Michael Porter. Boston: Harvard Business Review 

Press. 

▪ Vermeylen, S. (2006). Werken met de SWOT-analyse. Brussel: Uitgeverij Politeia. 

▪ Hendriks, C.M., Oosterhaven, J.A. (2006). Wendbaarheid door architectuur Uitge-

verij Sdu Uitgevers bv. 

http://www.mctl.nl/
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