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HOOFDSTUK 9.

TAAKCLUSTER MANAGEMENTSUPPORT

Het afrondende taakcluster in MCTL is Managementsupport. Of het nu gaat om het besturen van een Italiaanse ijssalon, een verzekeringsmaatschappij of de inzet van
computertechnologie in een organisatie: management vindt altijd plaats op het gebied van
geld, tijd en kwaliteit. Daarom zijn deze laatste elementen binnen dit taakcluster in drie
taakgebieden ondergebracht.

ALGEMENE INTRODUCTIE TAAKCLUSTER
Het taakcluster Managementsupport is aan de rechterzijde in het MCTL-framework terug
te vinden:

Doorgaans worden de taken die hier worden beschreven, samengevoegd met soortgelijke
taken in andere organisatieonderdelen. Dat geldt vooral voor het interne organisatieonderdeel dat infra- en applicatiesupport voor zijn rekening neemt. De combinatie
functioneel, infra- en applicatiesupport komt in de praktijk veel voor. Vaak is de reden
daarvoor dat een zelfstandige inrichting niet efficiënt is vanwege de geringe omvang van
die onderdelen. Toch worden de taakgebieden Financieel, Capaciteits- en Kwaliteitsmanagement hier apart beschreven om zo de specifieke kenmerken voor het functionele
gebied goed voor het voetlicht te brengen. Vormt functioneel support een zelfstandig onderdeel in de organisatie, dan zijn hier de bijbehorende managementaspecten terug te
vinden.
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INTRODUCTIE TAAKGEBIEDEN IN DIT TAAKCLUSTER
In het schema hieronder zijn de taakgebieden van het taakcluster Managementsupport te
vinden.

De drie taakgebieden van het taakcluster Managementsupport kunnen als volgt kort worden toegelicht:
1. Financieel management
In het taakgebied Financieel management worden alle financiële aspecten rondom de
inzet van computertechnologie in de organisatie gemanaged. De complete beschrijving
van dit taakgebied vindt u in hoofdstuk 9.1.
2. Capaciteitsmanagement
In het taakgebied Capaciteitsmanagement worden alle aspecten op het gebied van inzet van mensen (menscapaciteit) rondom de inzet van computertechnologie
gemanaged. De complete beschrijving van dit taakgebied vindt u in hoofdstuk 9.2.
3. Kwaliteitsmanagement
In het taakgebied Kwaliteitsmanagement worden alle kwaliteitsaspecten rondom inzet
van computertechnologie in de organisatie gemanaged. De complete beschrijving van
dit taakgebied vindt u in hoofdstuk 9.3.

RELATIES MET ANDERE ONDERDELEN VAN MCTL
Dit taakcluster kent de volgende belangrijke relaties:
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Het taakcluster Managementsupport heeft een relatie met alle andere taakclusters, dus
zowel met Strategisch support, Tactisch support, Operationeel support als met
Change support. De reden is voor de hand liggend: elk taakcluster heeft te maken met
de in Managementsupport uitgewerkte managementaspecten tijd, geld en kwaliteit. De
relatie is altijd tweezijdig. Vanuit Managementsupport worden kaders geschapen waarbinnen in de andere taakclusters wordt gewerkt. Andersom wordt de aansturing op het gebied
van financiën, capaciteit en kwaliteit beïnvloed door de genoemde taakclusters.

CERTIFICERING/PROEFEXAMENVRAGEN
Voor MCTL kunt u zich certificeren op foundation, advanced en expert niveau. Het foundationniveau toetst uw kennis van MCTL. Het advanced en expert level toetsen uw
vaardigheid in het toepassen van MCTL. In een apart onderdeel, ‘MCTL Certificering’, vindt
u alle informatie over de drie niveaus. Hierna vindt u proefexamenvragen op foundationniveau. Aansluitend treft u een aantal vragen aan op advanced–basisniveau.

1. MCTL FOUNDATION - PROEFEXAMENVRAGEN
Voor dit hoofdstuk zijn de volgende proefexamenvragen beschikbaar. Maak deze zonder
terug te bladeren. De uitleg vindt u direct hierna.
30-1. In taakcluster Managementsupport wordt aandacht besteed aan het managen van de inzet van computertechnologie. In zijn algemeenheid vindt managen
altijd plaats op het gebied van:
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a.
b.
c.
d.

geld.
geld, doorlooptijd, nakomen van afspraken.
geld, tijd, kwaliteit.
tijd.

30-2. Het taakcluster Managementsupport heeft relaties met:
a. taakclusters Strategisch en Tactisch support.
b. alle andere taakclusters.
c. taakclusters Operationeel en Change support.
d. taakgebieden Strategisch, Tactisch en Change support.

2. MCTL FOUNDATION – PROEFEXAMENVRAGEN MET ANTWOORDEN
EN UITLEG
Hierna vindt u de proefexamenvragen direct daarachter de antwoorden en feedback.
30-1. In taakcluster Managementsupport wordt aandacht besteed aan het managen van de inzet van computertechnologie. In zijn algemeenheid vindt managen
altijd plaats op het gebied van:
a. geld.
b. geld, doorlooptijd, nakomen van afspraken.
c. geld, tijd, kwaliteit.
d. tijd.
a. Onjuist. Geld is een gebied waarop wordt gemanaged, maar tijd en kwaliteit horen er
ook bij.
b. Onjuist. Doorlooptijd is slechts een onderdeel van het gebied ‘tijd’ en het nakomen van
afspraken vergt aandacht van het management, maar is niet direct een gebied waarop
wordt gemanaged.
c. Juist. Managen kan inderdaad plaatsvinden op het gebied van geld, tijd en kwaliteit. In
MCTL zijn daarom ook overeenkomstige taakgebieden terug te vinden. Zie hoofdstuk
30.
d. Onjuist. Tijd is een gebied waarop wordt gemanaged, maar geld en kwaliteit horen er
ook bij.
30-2. Het taakcluster Managementsupport heeft relaties met:
a. taakclusters Strategisch en Tactisch support.
b. alle andere taakclusters.
c. taakclusters Operationeel en Change support.
d. taakgebieden Strategisch, Tactisch en Change support.
a. Onjuist. Er is een relatie met Strategisch en Tactisch support, maar ook met de andere
taakclusters.
b. Juist. Het taakcluster Managementsupport heeft relaties met alle andere taakclusters.
Zie hoofdstuk 30.
c. Onjuist. Er is een relatie met Operationeel en Change support, maar ook met de andere
taakclusters.
d. Onjuist. Er is een relatie met Strategisch, Tactisch support en Change support, maar
ook met de andere taakclusters.
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3. MCTL ADVANCED-BASIS - PROEFEXAMENVRAGEN
Voor dit hoofdstuk zijn de volgende proefexamenvragen op advanced-basisniveau beschikbaar. Het zijn open vragen waarop u de antwoorden in de tekst van dit hoofdstuk kunt
terugvinden. Om veel herhaling te voorkomen is daarom hier geen aparte uitleg per vraag
opgenomen.
Vraag 1 (5 punten): Geldt voor Capaciteitsmanagement dat daar ook de juiste hoeveelheid computertechnologie, zoals bijvoorbeeld netwerkcapaciteit, wordt gemanaged?
Vraag 2 (5 punten): Managementsupport, zoals in MCTL voor het functionele domein
beschreven, kan worden gecombineerd met identiek management voor applicatie- en infrasupport. Geef een argument voor en een argument tegen samenvoeging.

NUTTIGE WEBSITES EN BOEKEN
Vanuit functioneel perspectief zijn de volgende websites interessant voor taakcluster Managementsupport:
▪

▪

▪

www.mctl.nl
MCTL.nl – Website met alle informatie over MCTL; de achtergrond, een beschrijving van het model, video’s, artikelen, etc. etc. Alle documenten, waaronder dit
document, zijn vanaf deze website te downloaden.
www.bisl.nl
BiSL.nl – Website met alle informatie over BiSL. BiSL is, als voorganger van MCTL,
interessant vanwege de verzameling Best Practices, whitepapers en artikelen die
op deze website zijn te vinden.
www.ismportal.nl/nl/fsm-procesmodel
FSM – Website met alle informatie over FSM. FSM is een compacte out-of-the-box
versie van BiSL. De praktische vertaling in dit model is absoluut de moeite waard.

Vanuit functioneel perspectief zijn de volgende boeken interessant voor taakcluster Managementsupport:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Bernard, P. (2012). Cobit 5 – A Management Guide. Zaltbommel: Van Haren Publishing.
Bon, J. van, Polter, S. & Verheijen, T. (2008). ISO/IEC 2000 – An Introduction.
Zaltbommel: Van Haren Publishing.
Calder, A. (2008). ISO/IEC 38500 The IT governance standard. IT Governance Publishing.
Covey, S. R. (1989). De zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Amsterdam: Uitgeverij Business Contact.
Imai, M. (1990). Kaizen. Deventer: Kluwer.
Lousberg, J., Haar, M. van der & Meijer, M. (2012). The Demand Supply Governance
Framework. Zaltbommel: Van Haren Publishing.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

Meuwissen, R. & Vaassen, E. (2012). Interne Beheersing. Houten: Noordhoff Uitgevers Groningen.
Owen, J. (2002). Management van A tot Z ontleed. Zaltbommel: Thema.
Rouw, L. P. de & Verhoef, C. (2015). Het Regiebureau. Zaltbommel: Van Haren
Publishing.
Senge, P., Kleiner, A., Roberts, C, Ross, R. & Smith, B. (1994). Het Vijfde Discipline
Praktijkboek. Den Haag: Academic Service.
Selig, Dr. G. (2008). Implementing Effective IT Governance and IT Management.
Zaltbommel: Van Haren Publishing.
Zwaan, H. & Steenbakkers, W. (2007). Puzzelen met portfolio’s. Den Haag: Sdu
Uitgevers.
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HOOFDSTUK 9.1.

TAAKGEBIED FINANCIEEL MANAGEMENT

Inzet van computertechnologie brengt naast opbrengsten veel kosten met zich mee. Binnen een organisatie staan deze kosten in omvang vaak op een tweede plaats, direct na de
personeelskosten. Dat is geen probleem maar zorgt er wel voor dat men de met de inzet
van computertechnologie gepaard gaande financiën goed in de gaten moet houden. In dit
taakgebied wordt uitgewerkt hoe op managementniveau greep op die financiën kan worden
verkregen.

PLAATS IN HET MCTL-FRAMEWORK
Het taakgebied Financieel management maakt deel uit van het taakcluster Managementsupport:

ACHTERGROND
Al snel na de eerste grootschalige inzet van computertechnologie in organisaties in de jaren
tachtig van de vorige eeuw, ontstonden binnen een aantal van die organisaties forse financiële problemen. Het bleek niet eenvoudig greep op de kosten te houden en de
opbrengsten te kwantificeren. Toch is dat essentieel: op de lange termijn kan geen enkele
organisatie het zich veroorloven onvoldoende greep op de uitgaven te hebben. Daarnaast
moet computertechnologie alleen ingezet worden als de baten de kosten overstijgen. Ook
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vandaag de dag, ruim dertig jaar later, blijkt met name dit laatste nog steeds niet voor de
hand te liggen.
Financieel management is een vakgebied waarover al heel veel is gezegd en geschreven.
In dit hoofdstuk worden alleen de aspecten belicht die direct betrekking hebben op inzet
van computertechnologie in de organisatie, inclusief de daarbij horende support.

DOEL VAN DIT TAAKGEBIED
Het doel van het taakgebied Financieel management is het zorgdragen voor een bedrijfseconomisch optimale inzet van computertechnologie in de organisatie. Dit wordt ingevuld
door het opstellen van onderbouwde en realistische jaarbudgetten in verband met inzet
van computertechnologie, het sturen en monitoren van de uitgaven, het eventueel tussentijds bijstellen van jaarbudgetten en het (doen) uitvoeren van evaluaties om vast te stellen
of de financiële doelstellingen worden/zijn behaald en om te komen tot verbeterpunten
voor het komende jaarbudget.

HOE WEET JE DAT HET DOEL IS BEREIKT?
De volgende indicatoren geven aan of bovenstaand doel bereikt is:
▪ Het budget is optimaal: elke (verdere) aanpassing zou leiden tot meer kosten dan
baten.
▪ Het vastgestelde budget wordt in de uitvoering op niet meer dan 5% van de inhoud
aangepast (i.v.m. niet gebudgetteerde en toch uit te voeren werkzaamheden, wel
gebudgetteerde maar niet uitgevoerde werkzaamheden dan wel werkzaamheden
waarvan de budgettering afwijkt van de werkelijke kosten).
(Genoemde percentages zijn indicatief.)

TAKEN
De taken in dit taakgebied zijn in een (kalender)jaarcyclus als volgt weer te geven:

In het najaar vindt de jaarlijkse budgetteringsronde plaats. Als input zijn de evaluaties van
de afgelopen jaren en de tussentijdse evaluaties van het lopende jaar beschikbaar. Samen
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met het huidige budget en de verzamelde eisen en wensen in het taakgebied Behoeftemanagement vormen deze de input voor de budgetteringsronde. Is eenmaal een nieuw budget
vastgesteld, dan vormt dit het kader waarbinnen het komende jaar gewerkt gaat worden.
Doorgaans wordt het budget opgesteld voor het komende kalenderjaar. Het is echter ook
mogelijk een voortschrijdende planning te maken. Na elk afgerond kwartaal wordt dat
kwartaal afgevoerd en wordt aan de voorkant een kwartaal toegevoegd:

Op deze wijze is eenvoudiger bij te sturen. Deze manier van werken wordt ook wel rolling
forecast genoemd en is ook bij andere taakgebieden van MCTL benoemd.
De taken in dit taakgebied zijn op een iets andere manier als volgt schematisch weer te
geven:

De taken worden hieronder uitgewerkt.

1. BUDGETTERINGSRONDE
De budgetteringsronde wordt jaarlijks in het najaar uitgevoerd.
Benodigde input
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Voor het uitvoeren van een effectieve budgetteringsronde is vereist dat het budget van het
lopende jaar, de voorgaande en tussentijdse evaluaties en de bijstellingen op dit budget
beschikbaar zijn. Daarnaast dienen vanuit behoeftemanagement de behoeften voor het
komende jaar te worden aangeleverd. Deze moeten hier, voor zover nog niet eerder gedaan, financieel worden doorgerekend. Eventueel moet nadere informatie worden
opgevraagd bij degene die de behoefte kenbaar heeft gemaakt en/of bij de betreffende
systeem-, product- of proceseigenaar.
Vaststellen definitieve lijst en prioritering
Veelal worden behoeften binnen de individuele onderdelen van een organisatie verzameld.
Een eerste prioriteitsstelling heeft daar al plaats gevonden. Binnen dit taakgebied wordt
nu de totale, uitgewerkte, definitieve lijst van doorlopende en aangevraagde budgetten
gemaakt. Voor deze complete lijst wordt de bijbehorende prioritering vastgesteld. Omdat
de prioritering nu plaatsvindt op organisatieniveau, kan het zijn dat de prioriteiten die al
eerder zijn vastgesteld (op afdelings-/businessunitniveau, bijvoorbeeld) hier worden overruled.
Onderbouwing van (deel)budgetten.
Budgetten worden vaak opgesteld per systeem (dat is samengesteld uit hard- en
software en de benodigde support). Het kan heel nuttig zijn om op een andere wijze
kosten te berekenen om een beter/vollediger perspectief te krijgen en een betere
besluitvorming mogelijk te maken. Voorbeelden hiervan zijn:
1. Bereken de kosten per werkplek. Er kunnen dan opvallende verschillen tussen de organisatieonderdelen zichtbaar worden; zijn die gerechtvaardigd?
2. Bereken de kosten per eenheid product/dienst (bijvoorbeeld per geproduceerd koffiezetapparaat, per afgegeven paspoort, per afgehandelde
schadeclaim, per afgehandeld verzoek om informatie over de aflevering van
een mobiele telefoon enzovoort). Hierdoor kan beter worden beoordeeld wat
het effect is van de te maken kosten op de concrete, te leveren output.
3. Berekend de kosten als percentage van de omzet van het bedrijf.
Daarnaast kan men met benchmarks werken. Hoewel het vergelijken met andere,
soortgelijke organisaties nuttig kan zijn, is die vergelijking vaak lastig te maken. In
commerciële sectoren zijn gedetailleerde data van soortgelijke bedrijven vaak lastig
te krijgen omdat dit concurrentiegevoelige informatie is. Daarnaast is het heel
moeilijk data vergelijkbaar te maken: bij benchmarking is het gevaar dat men appels met peren gaat vergelijken levensgroot.
Tot slot kunnen nog vergelijkingen worden gemaakt met voorgaande jaren. Trendanalyses kunnen helpen om het budget voor het komende jaar beter te
onderbouwen.

2014 - 2019 MCTL. Kennis is om te delen, niet om te bezitten.
Overname met bronvermelding "www.mctl.nl" is daarom vrij.

Taakgebied Financieel management
V1.19.1

01-02-2019

Pagina 15

MCTL – 9.1. Taakgebied Financieel management v1.19.1

Besluitvorming en vaststellen budget
Uiteindelijk wordt aan de hand van de hiervoor gecompleteerde lijst besloten welke onderdelen worden opgenomen in het budget voor het komende jaar en welke worden
opgeschoven naar een volgend jaar of definitief afgevoerd. Het budget wordt gealloceerd/gelabeld waardoor het niet zondermeer mogelijk is het geld aan andere doelen te
besteden dan hier is besloten. Natuurlijk kan het voorkomen dat het budget moet worden
bijgesteld of dat er intern moet worden geschoven, maar dat vereist dan eerst weer besluitvorming. Voor meer flexibiliteit kan een deel van het budget ongelabeld blijven. Zo
ontstaat speelruimte om tussentijds ontstane behoeften budgettair te kunnen opvangen.
Onderverdeling in het budget.
De indeling van het budget is een afspiegeling van een organisatie. In het geval
van complexe organisaties wordt het budget al snel een complex en weinig inzichtelijk geheel. Hieronder een paar voorbeelden om budgetten toch meer inzichtelijk
te maken.
1. Onderverdeling van het budget in operationele en aanpassingskosten (investeringen). Hierbij zijn de operationele kosten alle kosten die gemaakt
worden i.v.m. going concern, zoals de kosten van werkplekken (inclusief
onderhoud, vervanging, verhelpen storingen etc.), centrale faciliteiten,
diensten (ondersteuning, uitwijk, advisering) en noodzakelijke updates van
software. De aanpassingskosten zijn de kosten in verband met gewenste/noodzakelijke aanpassingen: individuele aanpassingen, releases,
projecten, etc. Zowel de technische kosten als de kosten van hiermee samenhangende
organisatorische
aanpassingen
moeten
worden
meegenomen.
2. Een tweede indeling om meer greep te krijgen op het totale budget, is de
verdeling in kosten voor faciliteiten die organisatiebreed ter beschikking
staan (werkplekken, internet, bepaalde applicaties als Office) en daarnaast
voor faciliteiten die specifiek voor bepaalde gebruikersgroepen zijn bestemd. Ook hierin is weer onderscheid te maken in operationele kosten en
aanpassingskosten.
Het eindpunt van deze taak is een vastgesteld, realistisch budget aan de hand waarvan
het komende jaar gewerkt kan gaan worden.

2. STURING, MONITORING, TUSSENTIJDSE EVALUATIES EN EVT.
BIJSTUREN
In het jaar waarop het vastgestelde budget betrekking heeft moeten de navolgende taken
worden uitgevoerd:
Sturing
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Er dient sturing plaats te vinden tijdens het jaar waarin het budget wordt besteed. Te
denken is dan bijvoorbeeld aan het beoordelen van elke uitgave, voordat deze wordt gedaan. Om een en ander efficiënt te laten verlopen wordt hier doorgaans een gradatie in
aangebracht. Tot een bepaald bedrag mag iemand op de werkvloer daar zelfstandig een
oordeel over vellen en het management van die afdeling mag tot een hoger bedrag zelfstandig beslissen. Uiteindelijk komen de grootste uitgaven vooraf op het bureau van de
directeur terecht. Op deze manier vindt sturing vooraf plaats. Bovendien werkt dit principe
al redelijk zelfreinigend: aanvragen voor onzinnige uitgaven worden niet meer ingediend,
omdat die niet door het besluitvormingstraject heen komen. Een al te strak traject moet
echter worden voorkomen; dat levert louter tijdverlies op. Bovendien zijn uitgaven, als het
goed is, gebaseerd op producten/diensten waarvan al eerder is besloten dat deze nuttig/nodig zijn.
De sturing.
In een organisatie is om allerlei redenen gekozen voor het systeem dat alle uitgaven dezelfde route moeten doorlopen en de vijf betrokken managementlagen elk
hun goedkeuring moeten geven. Op zichzelf is het een helder systeem dat geen
onduidelijkheden kent. Op zekere dag vraagt iemand op basis waarvan elke manager nu eigenlijk zijn paraaf zet en of het weleens voorkomt dat een paraaf niet
wordt gezet. Er blijkt al snel dat iedere manager elke uitgave klakkeloos goedkeurt.
Met andere woorden: van sturing is geen enkele sprake. Het is simpelweg een paraaftraject ‘dat je hier nu eenmaal moet doorlopen,’ zoals iemand opmerkte.
Degene die de oorspronkelijke vraag had gesteld, stelde nu de vervolgvraag: ‘Stel
dat in plaats van vijf parafen voor elke uitgave, geen enkele paraaf meer nodig zou
zijn, zou er dan iets veranderen?’ Treurig genoeg was het antwoord: ‘Nee.’ En dat
kan toch niet de bedoeling zijn?
Monitoring
Gedurende het jaar waarvoor het budget is opgesteld, moeten de daadwerkelijke uitgaven
worden gemonitord. Over het algemeen zal de gehele factuurafhandeling door een financiële administratie worden uitgevoerd. Deze afdeling zal dan de rapportage verzorgen van
budget versus uitputting daarvan. Dergelijke rapportages kunnen echter een vals gevoel
van veiligheid geven, omdat vaak alleen de daadwerkelijk gefactureerde uitgaven en de
interne doorbelasting (van bijvoorbeeld personeelskosten) worden vermeld. Alles wat nog
in de pijplijn zit, blijft dan uit het zicht. Door middel van een systeem waarbij gewerkt
wordt met reserveringen kan dit worden voorkomen, hoewel dit wel een extra administratieve last geeft. Bovendien hoeft het helemaal niet zo te zijn dat kosten precies evenredig
over het jaar verdeeld zijn. Het kan best zo zijn dat de werkelijke kosten een patroon
hebben dat als volgt loopt:
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(Blauwe lijn = uitgaven per maand)

Met andere woorden: op 1 juni van het lopende jaar zou precies 5/12 van het budget benut
kunnen zijn, maar de kans dat dit werkelijk exact het geval is, is niet groot.
Binnen monitoring hoort daarnaast uiteraard gecontroleerd te worden of alle facturen en
alle doorbelaste kosten juist zijn. Indien hier iets aan schort moet vanuit dit proces actie
worden ondernomen. Monitoring kan een tamelijk intensieve taak zijn, die echter ruimschoots terugverdiend wordt.
Tussentijdse evaluaties
Tussentijds moet er worden geëvalueerd. Omdat het budget van het daaropvolgende jaar
wordt vastgesteld vóór het einde van het jaar, is een evaluatie na het einde van een budgetjaar niet verstandig. Stel dat een evaluatie pas na het einde van jaar X zou worden
uitgevoerd, dan kan deze pas worden gebruikt ten behoeve van de budgetteringsronde
voor jaar X+2:

De leermomenten van evaluaties komen in deze situatie veel te laat beschikbaar. Vandaar
dat met tussentijdse evaluaties wordt gewerkt zoals al eerder in dit taakgebied is beschreven. Deze tussentijdse evaluaties worden dan gebruikt voor het opvolgende jaar, zodat
leermomenten al in het eerstvolgende jaar hun (hopelijk) positieve uitwerking hebben. Uit
oogpunt van trendanalyse kan het wel nuttig zijn evaluaties uit een verder verleden te
gebruiken als extra input voor de budgetteringsronde, zoals al beschreven aan het begin
van de paragraaf Taken.
Bijsturen
Er dient ook vooruitgekeken te worden. Het verleden is immers niet meer te veranderen,
alleen de toekomst valt nog bij te sturen. Er moet een actuele forecast voorhanden zijn
voor de nog te verwachten kosten, het beschikbare budget en alle factoren die van invloed
kunnen zijn. Uiteraard kunnen kosten anders uitpakken dan vooraf ingeschat. Ook kan het

2014 - 2019 MCTL. Kennis is om te delen, niet om te bezitten.
Overname met bronvermelding "www.mctl.nl" is daarom vrij.

Taakgebied Financieel management
V1.19.1

01-02-2019

Pagina 18

MCTL – 9.1. Taakgebied Financieel management v1.19.1

voorkomen dat tussentijds in budgetten moet worden gesneden of dat juist extra budgettaire ruimte voorhanden is. Tot slot kunnen onvoorziene wensen en eisen ontstaan. Al deze
gebeurtenissen veroorzaken tussentijdse aanpassingen in budgetten.

RELATIES MET ANDERE ONDERDELEN VAN MCTL
Dit taakgebied kent de volgende belangrijke relaties:

Financieel zijn er talloze relaties tussen taakgebied Financieel management en de andere
onderdelen van MCTL te maken. Een eerste duidelijke relatie is die met taakgebied Bepalen strategie business – inzet computertechnologie. De aldaar uit te werken strategie
heeft een duidelijke financiële component, waarvoor de kaders vanuit Financieel management worden aangegeven en andersom de financiële consequenties van de uitgewerkte
strategie input vormen voor Financieel management. Eenzelfde soort relatie is te maken
met taakgebied Behoeftemanagement, hier op het niveau van het behoefteplan voor het
komende jaar. Bij taakgebied Contractmanagement wordt de relatie gelegd tussen de
toekomstige contracten en de financiële component hiervan.
De relatie met het taakcluster Change support komt voort uit het feit dat wijzigingen en
eventuele aanpassingen in de uitvoering allerlei financiële consequenties hebben. Hier
speelt monitoring en bijstelling vanuit Financieel management dus een grotere rol dan
financiële planning. Dat geldt tot slot ook voor taakcluster Operationeel support waar
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de operationele kosten nauwgezet moeten worden gemonitord en eventuele afwijkingen
daarvan op de juiste wijze gemanaged.

OPMERKINGEN
1. VOORKOM SLEUR IN DE JAARLIJKSE BUDGETTERINGSRONDEN
De jaarlijkse budgetteringsronden kunnen verworden tot een herhaling van zetten. Steeds
wordt het oude jaarbudget gekopieerd, er wordt wat aan geschaafd en voilà: daar is het
budget voor het komende jaar. Om deze sleur te doorbreken is het goed elke keer weer
scherp te zijn op met name de doorlopende kosten. Hoe reëel en nuttig zijn de bij de kosten
behorende diensten en producten eigenlijk nog?
Tips ter voorkoming van sleur:
1. Stel en beantwoord bij bestaande, doorlopende kosten, 3 x de waaromvraag. Waarom maken we deze kosten? (Vanwege bepaalde
producten/diensten die we nodig hebben). Waarom hebben we die producten/diensten nodig? (Om bepaalde activiteiten te kunnen doen).
Waarom doen we deze activiteiten? (Om bepaalde bedrijfsdoelstellingen te
kunnen halen.) Vervolgens is de kwestie hoe relevant die bedrijfsdoelstelling
nog is, of er geen andere manier is om diezelfde bedrijfsdoelstelling te behalen, etc.
2. Stel dat het budget wordt gehalveerd. Welke onderdelen zouden als eerste
sneuvelen?
3. Stel dat het budget eenmalig wordt verdubbeld, maar daarna structureel
met 20% wordt verlaagd. Waar ziet u dan kansen om, met een eenmalige
investering, de kosten structureel te verlagen?
4. Stel dat er structureel juist 50% meer budget ter beschikking zou staan.
Waarin zou u investeren en wat zou dat voor het bedrijf concreet en aantoonbaar opleveren?
Hopelijk kunt u mede door deze tips elke vorm van sleur vermijden.

2. DURF TE LEREN VAN HET VERLEDEN
Tijdens de jaarlijkse budgetteringsronde wordt wederom, soms bedroefd, vastgesteld wat
niet goed gegaan is en vooral hoeveel geld hiermee gemoeid was. De enige manier om
geen geld te verspillen is eenvoudigweg geen geld uitgeven. Een dergelijke gedachte is
echter even onzinnig als onproductief. Het gaat er dus niet om (tevergeefs) verspilling uit
te bannen, maar wel om verspilling te minimaliseren. Dat kan door te kijken naar de uitgaven die, achteraf gezien, niet gedaan hadden moeten worden. De vragen zijn dus:
waarom hebben we de uitgaven die achteraf gezien neerkomen op verspilling, niet vooraf
kunnen vaststellen, en hoe kunnen we daarvan leren zodat ons dit niet nog eens gebeurt?
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Een mooie stelregel tot slot die in dit kader wordt gebruikt: Je moet niet proberen geen
fouten meer te maken, je moet proberen elke fout maar één keer te maken.

3. INNOVATIEBUDGETTEN
Bij innovatie wordt vaak gedacht aan het ontwikkelen van nieuwe of verbeterde producten
en diensten. Dat is zeker een onderdeel van innovatie en de financiële dekking moet dan
ook worden meegenomen in de jaarlijkse budgetteringsronden. Ook het tegen lagere kosten produceren van bestaande producten en diensten die niet zullen wijzigen in het
komende jaar, valt onder de noemer innovatie. Wordt hier niet voldoende aandacht aan
besteed, dan ontstaan uiteindelijk budgetten waarin vrijwel al het geld wordt toegewezen
aan bestaande producten/diensten en waarin de financiële ruimte voor verbetering en uitbreiding van producten en diensten tot nul gereduceerd is. Deze deadlock-situatie moet
worden voorkomen. Dat kan door jaarlijks structureel geld vrij te maken voor verbetering
van bestaande productieprocessen, producten en diensten. Daardoor zal op natuurlijke
wijze altijd financiële ruimte blijven bestaan voor vernieuwing en uitbreiding van de producten-/dienstenportfolio.

4. VERSCHUIVING IN BUDGETTEN
Aansluitend op de vorige opmerking is het fenomeen dat verdergaande inzet van computertechnologie onbedoeld leidt tot structureel hogere operationele kosten voor die inzet.
Dat is op zich geen probleem; die hogere kosten worden op bedrijfsniveau ruimschoots
goedgemaakt door besparingen of extra verdiensten elders. Toch moet de extra budgetruimte ergens worden gevonden. Dat gebeurt vaak door het budget voor innovatie te laten
krimpen. Op de lange termijn geeft dat hetzelfde effect als onder het vorige punt geschetst:
er blijft geen budget meer over voor innovatie.
Het zou verstandig zijn budgetten te verschuiven van de ene afdeling naar de andere (die
de inzet van computertechnologie werkelijk regelt). Dat levert vaak een nogal precaire
situatie op, omdat die ene afdeling dan minder belangrijk lijkt te worden. Managers kunnen
erg gevoelig zijn voor de hoogte van het budget waarmee zij werken, en als daaraan wordt
geknabbeld is dat een voor hen pijnlijke zaak. Op bedrijfsniveau is dit echter volstrekt te
verantwoorden. Het hoogste management moet dan ook niet aarzelen in te grijpen waar
en wanneer nodig.

5. RELATIE MET BUSINESSDOELSTELLINGEN
Bij het vaststellen van budgetten moet een bedrijf altijd keuzes maken. En waarom zou de
keuze vallen op ‘iets met computers’? Andere afdelingen eisen ook hun punt van de taart
op, en als het even kan een iets grotere punt. Het is in dit politieke steekspel altijd goed
om te zien hoe de verhoudingen liggen. Welke managers hebben bijvoorbeeld opvallend
veel meer macht en invloed dan hun positie rechtvaardigt? Het is verstandig de inzet van
computertechnologie direct te koppelen aan de businessdoelstellingen. Heeft het management zich eenmaal gecommitteerd aan bepaalde businessdoelstellingen, dan wordt het wel
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heel moeilijk om daarna geen akkoord te geven op de daaraan gekoppelde uitvoeringsaspecten en budgetten.

6. DE KOSTEN VAN FUNCTIONEEL SUPPORT
Een fenomeen waar veel organisaties mee worstelen, is het al dan niet mee-budgetteren
en doorbelasten van al het interne personeel dat zich op functioneel vlak met computertechnologie bezighoudt: de key-users, de functioneel specialisten etc. De richtlijn zou
moeten zijn dat indien de kosten van het interne technische personeel (dus systeem-,
netwerk- en applicatiebeheerders, systeemontwerpers, -architecten en dergelijke) rondom
de opzet en realisatie van de vereiste computertechnologie worden doorbelast, dit evenzo
het geval zou moeten zijn voor het intern personeel dat op het bijbehorende functionele
terrein bezig is. En vice versa uiteraard. Over het algemeen is het helderder indien alle
intern gemaakte kosten, ook die van het functionele support, worden doorbelast.

7. BANDBREEDTE IN BUDGET BEPALEN
Wat tot slot een aardige oefening kan zijn om een beter perspectief op het budget te krijgen
is om het minimum en het maximum te bepalen: de bandbreedte, dus. Hierbij wordt het
minimum gevormd door wat absoluut, minimaal moet worden uitgegeven om het voortbestaan van het bedrijf niet in gevaar te brengen. Alle franje, alles wat niet absoluut
noodzakelijk is, wordt geschrapt. Het maximum is te bepalen door te verkennen waar het
punt ligt waarbij voor elke euro die aan het budget wordt toegevoegd, minder dan één
euro wordt verdiend. Er kan een berekening in euro’s worden gehanteerd maar er kan ook
omgerekend worden naar iets als klantgerichtheid. Ook die moet uiteindelijk resulteren in
meetbare opbrengsten. Vervolgens is vast te stellen in welk deel van het spectrum het
huidige en het voor het komende jaar vast te stellen budget zich bevinden. Schematisch
is dit als volgt weer te geven:

Sector A: Het bedrijf bevindt zich onder de ondergrens en kan niet voldoen aan bepaalde
verplichtingen, zoals verplichte elektronische data-uitwisseling.
Sector B: Dit is de bandbreedte die hierboven is besproken. De organisatie kan tussen de
onder- en bovengrens bepalen welke investeringen zij zal plegen, waarbij in de richting
van de bovengrens de terugverdientijd langer zal worden en het rendement lager.
Sector C: Boven de bovengrens betekent dat bedrijfseconomisch gezien de investering in
computertechnologie niet (geheel) zal worden terugverdiend. Er kunnen redenen zijn om
toch in dit gebied investeringen te doen, bijvoorbeeld vanwege de bedrijfsreputatie. Een
omgeving waar dit bijvoorbeeld het geval is, is een ziekenhuis. Daar worden investeringen
gedaan die puur bedrijfseconomisch niet terug te verdienen zijn. Soms zou het goedkoper
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zijn bepaalde patiënten te laten overlijden wegens gebrek aan apparatuur, personeel, monitoring, kennis en kunde etc. en af en toe een schadevergoeding te betalen aan de
nabestaanden. Toch is er (hopelijk) geen ziekenhuisdirectie die zo redeneert.

8. FINANCIËLE CONSEQUENTIES VAN BEPAALDE TECHNISCHE
OPLOSSINGEN
Vanouds was het heel gewoon een fors deel van het budget te besteden aan investeringen
en operationele kosten van hard- en softwarelicenties. Met de komst van bijvoorbeeld cloud
computing zijn andere afrekenmodellen mogelijk en ook gangbaarder geworden: betalen
per gebruik (user, dataverkeer, transactie, tijdseenheid), per product/dienst of per klant.
Op zich is dit interessant, maar er schuilt wel een groot gevaar in. Indien er vrij star wordt
gebudgetteerd, waarbij ingeval van bijstelling een heel besluitvormingstraject moet worden doorlopen, kunnen grote problemen ontstaan. Stel dat een webshop betaalt op basis
van dataverkeer (dus naar gebruik) en dat het budget daarvoor vooraf is vastgezet. Wordt
die webshop een groot succes, dan zal door de limiet op het budget voor dataverkeer de
neiging ontstaan de groei van het dataverkeer te temporiseren. Het kan zelfs zo zijn dat
de webshop tijdelijk uit de lucht moet worden gehaald. Hoe gek dit ook klinkt, het komt
helaas werkelijk voor. Net zoals een grote toeloop van klanten een direct financieel probleem kan vormen, omdat er een grotere voorraad aangehouden moet worden en er
daardoor meer cashflow en krediet nodig zijn, kan dat op deze indirecte manier ook.

9. ALGEMENE LITERATUUR OP FINANCIEEL GEBIED
Financieel management is een vakgebied waarover veel gepubliceerd is. In dit hoofdstuk
zijn uitsluitend de elementen belicht die van belang zijn indien met een financiële bril naar
de inzet van computertechnologie in een organisatie wordt gekeken. Voor de algemenere
elementen die op financieel gebied moeten worden geregeld, wordt verwezen naar de bestaande literatuur.

CERTIFICERING/PROEFEXAMENVRAGEN
Voor MCTL kunt u zich certificeren op foundation, advanced en expert niveau. Het foundationniveau toetst uw kennis van MCTL. Het advanced en expert level toetsen uw
vaardigheid in het toepassen van MCTL. In een apart onderdeel, ‘MCTL Certificering’, vindt
u alle informatie over de drie niveaus. Hierna vindt u proefexamenvragen op foundationniveau. Aansluitend treft u een aantal vragen aan op advanced–basisniveau.

1. MCTL FOUNDATION - PROEFEXAMENVRAGEN
Voor dit hoofdstuk zijn de volgende proefexamenvragen beschikbaar. Maak deze zonder
terug te bladeren. De uitleg vindt u direct hierna.
31-1. Van welk taakcluster maakt taakgebied Financieel management deel uit?
a. Managementsupport.
b. Managementcluster.
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c. Change support.
d. Strategisch support.
31-2. Beslaat in taakgebied Financieel management de financiële planning (budgettering) altijd precies een kalenderjaar?
a. Ja.
b. Nee, bijvoorbeeld een financiële planning op basis van rolling forecast kan ook.
c. Nee, juist niet. Financiële planningen worden in de tegenwoordige dynamische tijd juist
per kwartaal of per maand gemaakt.
d. Nee, in financieel management worden helemaal geen financiële planningen gemaakt.
31-3. Na de werkelijke besteding van de budgetten moet worden geëvalueerd.
Stel dat we een budget voor 2019 willen opstellen, dan moet dat vanzelfsprekend
in de loop van de tweede helft van 2018 gebeuren. Welke evaluatieresultaten
kunnen worden meegenomen in de budgettering?
a. De evaluatieresultaten van 2017 kunnen in 2018 worden meegenomen om het budget
voor 2019 zo goed mogelijk op te stellen.
b. Alleen de evaluatieresultaten over de laatste drie maanden, voorafgaand aan de maand
in 2018 waarin het budget voor 2019 wordt opgesteld, worden meegenomen. De overige zijn, vanwege hun ouderdom, niet meer bruikbaar.
c. De evaluatieresultaten van 2017 en de eerste perioden van 2018 worden gebruikt om
in de tweede helft van 2018 het budget voor 2019 zo goed mogelijk op te stellen.
d. De evaluatie over 2018 wordt begin 2019 zo spoedig mogelijk gemaakt en de resultaten
daarvan worden in het budget voor 2019 verwerkt.
31-4. Moeten de kosten van functioneel support ook worden meegenomen in Financieel management conform MCTL?
a. Ja. Functioneel support maakt deel uit van de totale kosten van de inzet van computertechnologie van de organisatie.
b. Nee. Alleen de technische kosten, dus hard- en softwarelicenties worden meegenomen.
c. Nee, alleen de kosten van hard- en softwarelicenties en de bijbehorende ondersteuning
vanuit infra- en applicatiesupport moeten worden meegenomen.
d. Ja, maar alleen het functioneel support dat door een leverancier wordt geregeld.
31-5. Maakt MCTL voor de budgettering onderscheid in interne en externe kosten?
a. Ja, alleen externe kosten worden gebudgetteerd.
b. Dat hangt af van wat er in contractmanagement is afgesproken.
c. Ja, alleen interne kosten worden gebudgetteerd. De externe kosten worden in de betreffende contracten binnen contractmanagement meegenomen.
d. Nee, het gaat binnen MCTL om alle kosten die verbonden zijn met de inzet van computertechnologie, ongeacht waar die gemaakt worden.
31-6. Monitoring van uitgaven kan, na een intensieve start, flink worden teruggeschroefd omdat dan bekend is hoe operationele systemen zich gedragen en de
daarbij behorende kosten inzichtelijk zijn. Deze uitspraak is:
a. Onwaar, want hoewel het operationele gebruik doorgaans redelijk voorspelbaar is, kan
de werkelijkheid op elk moment en dan vaak onverwacht afwijken. Voortdurende intensieve monitoring blijft nodig.
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b. Onwaar. De specificaties die leveranciers aanleveren voor de sizing van de hard- en
softwarecomponenten zijn meestal aan de optimistische kant.
c. Onwaar. Monitoring kost vaak erg veel, en dat kan niet worden terugverdiend. Ook een
intensieve start is dus niet de bedoeling.
d. Waar. Monitoring moet efficiënt worden ingezet. Over het algemeen is een intensieve
start nuttig, maar daarna kan de intensiteit sterk afnemen.

2. MCTL FOUNDATION – PROEFEXAMENVRAGEN MET ANTWOORDEN
EN UITLEG
Hierna vindt u de proefexamenvragen direct daarachter de antwoorden en uitleg.
31-1. Van welk taakcluster maakt taakgebied Financieel management deel uit?
a. Managementsupport.
b. Managementcluster.
c. Change support.
d. Strategisch support.
a. Juist. Financieel support maakt deel uit van taakcluster Managementsupport. Zie hoofdstuk 31.
b. Onjuist. Managementcluster is een term die in MCTL niet wordt gebruikt.
c. Onjuist. Financieel support maakt deel uit van taakcluster Managementsupport.
d. Onjuist. Financieel support maakt deel uit van taakcluster Managementsupport.
31-2. Beslaat in taakgebied Financieel management de financiële planning (budgettering) altijd precies een kalenderjaar?
a. Ja.
b. Nee, bijvoorbeeld een financiële planning op basis van rolling forecast kan ook.
c. Nee, juist niet. Financiële planningen worden in de tegenwoordige dynamische tijd juist
per kwartaal of per maand gemaakt.
d. Nee, in financieel management worden helemaal geen financiële planningen gemaakt.
a. Onjuist. Hoewel dit in het verleden het gebruikelijkst was, hoeft het nu absoluut niet
meer.
b. Juist. De rolling forecast wordt in Financieel management genoemd als een manier om
een financiële planning te maken en per kwartaal bij te werken. Zie hoofdstuk 31.
c. Onjuist. Binnen Financieel management wordt een jaar als basis genomen. Het is wel
mogelijk daar een financiële planning voor het komende kwartaal of de volgende maand
uit af te leiden.
d. Nee. In Financieel management worden wel degelijk financiële planningen gemaakt.
31-3. Na de werkelijke besteding van de budgetten moet worden geëvalueerd.
Stel dat we een budget voor 2019 willen opstellen, dan moet dat vanzelfsprekend
in de loop van de tweede helft van 2018 gebeuren. Welke evaluatieresultaten
kunnen worden meegenomen in de budgettering?
a. De evaluatieresultaten van 2017 kunnen in 2018 worden meegenomen om het budget
voor 2019 zo goed mogelijk op te stellen.
b. Alleen de evaluatieresultaten over de laatste drie maanden, voorafgaand aan de maand
in 2018 waarin het budget voor 2019 wordt opgesteld, worden meegenomen. De overige zijn, vanwege hun ouderdom, niet meer bruikbaar.
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c. De evaluatieresultaten van 2017 en de eerste perioden van 2018 worden gebruikt om
in de tweede helft van 2018 het budget voor 2019 zo goed mogelijk op te stellen.
d. De evaluatie over 2018 wordt begin 2019 zo spoedig mogelijk gemaakt en de resultaten
daarvan worden in het budget voor 2019 verwerkt.
a. Onjuist. De evaluatieresultaten van 2017 zijn relatief oud en kunnen voornamelijk worden gebruikt om trends te ontdekken. Zij zijn dus input, maar slechts met mate.
b. Onjuist. Het hoeft helemaal niet zo te zijn dat de recentste evaluatie de meest bruikbare
is. Evaluatieresultaten over een langere periode geven doorgaans de nuttigste input.
c. Juist. Door zowel de tussentijdse evaluaties van 2018 als de evaluatie van 2017 te gebruiken is maximaal profijt te halen van resultaten uit het verleden. Zie hoofdstuk 31.
d. Onjuist. Dit is te laat en zou ertoe leiden dat het budget meteen in het begin van 2019
(en feitelijk elk jaar) moet worden bijgesteld. Dat is een ongelukkige manier van werken.
31-4. Moeten de kosten van functioneel support ook worden meegenomen in Financieel management conform MCTL?
a. Ja. Functioneel support maakt deel uit van de totale kosten van de inzet van computertechnologie van de organisatie.
b. Nee. Alleen de technische kosten, dus hard- en softwarelicenties worden meegenomen.
c. Nee, alleen de kosten van hard- en softwarelicenties en de bijbehorende ondersteuning
vanuit infra- en applicatiesupport moeten worden meegenomen.
d. Ja, maar alleen het functioneel support dat door een leverancier wordt geregeld.
a. Juist. Functioneel support staat op een lijn met infra- en applicatiesupport en deze samen vormen doorgaans een behoorlijke financiële post. Dit wordt in Financieel
management in de budgettering meegenomen. Ze hoofdstuk 31.
b. Onjuist. De supportkosten moeten ook in het budget worden meegenomen.
c. Onjuist. Functioneel support is van dezelfde orde als infra- en applicatiesupport. Daarom
worden ze alle drie meegenomen in het budget.
d. Onjuist. Er is geen principieel verschil tussen in- en extern support; ze dienen hetzelfde
doel en beide brengen kosten met zich mee. In financiële zin worden ze daarom beide
gebudgetteerd binnen Financieel management.
31-5. Maakt MCTL voor de budgettering onderscheid in interne en externe kosten?
a. Ja, alleen externe kosten worden gebudgetteerd.
b. Dat hangt af van wat er in contractmanagement is afgesproken.
c. Ja, alleen interne kosten worden gebudgetteerd. De externe kosten worden in de betreffende contracten binnen contractmanagement meegenomen.
d. Nee, het gaat binnen MCTL om alle kosten die verbonden zijn met de inzet van computertechnologie, ongeacht waar die gemaakt worden.
a. Onjuist. Ook interne kosten die te maken hebben met inzet van computertechnologie
worden gebudgetteerd.
b. Onjuist. Contractmanagement gaat niet over de manier waarop binnen Financieel management met kosten wordt omgegaan.
c. Onjuist. Er kunnen in contracten financiële afspraken worden gemaakt, maar de budgettering staat daar geheel los van.
d. Juist. MCTL beschouwt de kosten voor inzet van computertechnologie als een geheel.
Zie hoofdstuk 31.
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31-6. Monitoring van uitgaven kan, na een intensieve start, flink worden teruggeschroefd omdat dan bekend is hoe operationele systemen zich gedragen en de
daarbij behorende kosten inzichtelijk zijn. Deze uitspraak is:
a. Onwaar, want hoewel het operationele gebruik doorgaans redelijk voorspelbaar is, kan
de werkelijkheid op elk moment en dan vaak onverwacht afwijken. Voortdurende intensieve monitoring blijft nodig.
b. Onwaar. De specificaties die leveranciers aanleveren voor de sizing van de hard- en
softwarecomponenten zijn meestal aan de optimistische kant.
c. Onwaar. Monitoring kost vaak erg veel, en dat kan niet worden terugverdiend. Ook een
intensieve start is dus niet de bedoeling.
d. Waar. Monitoring moet efficiënt worden ingezet. Over het algemeen is een intensieve
start nuttig, maar daarna kan de intensiteit sterk afnemen.
a. Juist. Voortdurende intensieve monitoring blijkt ook op lange termijn nodig om de inzet
van computertechnologie, inclusief de financiële aspecten daarvan, te optimaliseren. Zie
hoofdstuk 31.
b. Onjuist. Dit speelt in de beginperiode en wordt opgelost. Daarna is het verschil tussen
leveranciersspecificatie en de eigen specifieke werkelijkheid bekend en zal niet of nauwelijks meer wijzigen. Overigens betreft dit de technische monitoring, hoewel die
uiteindelijk vaak ook een financieel staartje krijgt.
c. Onjuist. Monitoring kan in het algemeen juist prima worden terugverdiend. Veel organisaties onderschatten deze kans.
d. Onwaar. Monitoring blijft gedurende de gehele levenscyclus van het systeem nuttig en
nodig.

3. MCTL ADVANCED-BASIS - PROEFEXAMENVRAGEN
Voor dit hoofdstuk zijn de volgende proefexamenvragen op advanced-basisniveau beschikbaar. Het zijn open vragen waarop u de antwoorden in de tekst van dit hoofdstuk kunt
terugvinden. Om veel herhaling te voorkomen is daarom hier geen aparte uitleg per vraag
opgenomen.
Vraag 1 (5 punten): Leg uit waarom tussentijdse evaluaties nuttig en nodig zijn. Gebruik maximaal 100 woorden.
Vraag 2 (5 punten): Benchmarking is nuttig ter onderbouwing van een voorstel. Geef
twee argumenten waarom benchmarking in de praktijk lastig kan zijn.
Vraag 3 (5 punten): Uit welk taakgebied worden inhoudelijk de behoeften voor het komende jaar aangeleverd? Waar vindt de vertaling naar de financiële consequenties van
die behoeften plaats?

NUTTIGE WEBSITES
Vanuit functioneel perspectief zijn de volgende websites interessant voor taakgebied Financieel management:
▪

www.mctl.nl
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▪

MCTL.nl – Website met alle informatie over MCTL; de achtergrond, een beschrijving van het model, video’s, artikelen, etc. etc. Alle documenten, waaronder dit
document, zijn vanaf deze website te downloaden.
www.bisl.nl
BiSL.nl – Website met alle informatie over BiSL. BiSL is, als voorganger van MCTL,
interessant vanwege de verzameling Best Practices, whitepapers en artikelen die
op deze website zijn te vinden.
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HOOFDSTUK 9.2.

TAAKGEBIED CAPACITEITSMANAGEMENT

Voor alle in MCTL beschreven taken is, naast geld, tijd (menscapaciteit) nodig. Dit taakgebied besteedt aandacht aan de tijd die nodig is om al die taken op voldoende niveau uit te
voeren.

PLAATS IN HET MCTL-FRAMEWORK
Het taakgebied Capaciteitsmanagement maakt deel uit van het taakcluster Managementsupport:

ACHTERGROND
Tijd is een kostbaar goed. Vooral van inhoudelijk deskundigen wordt vanuit de diverse
organisatieonderdelen vaak veel gevraagd. Elk verspild uur is er dan een te veel. Waar bij
verspilling in financiële zin de nadelige effecten nog met extra geld op te vangen zijn, is
dat met tijd maar beperkt mogelijk: mensen zijn immers niet van elastiek. Er is een natuurlijke bovengrens aan de beschikbare tijd per persoon. Het blijkt in de praktijk niet
eenvoudig de hoeveelheid beschikbare tijd op te schalen door bijvoorbeeld externe inhuur.
Aan het eind van dit taakgebied wordt verder stilgestaan bij dat laatste aspect.

DOEL VAN DIT TAAKGEBIED
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Het doel is het bereiken van de bedrijfseconomisch optimale inzet van de beschikbare
menscapaciteit ten behoeve van de inzet van computertechnologie in de organisatie. De
scope is de direct benodigde interne én extern te verkrijgen menscapaciteit. De indirecte
menscapaciteit (bijvoorbeeld die welke een leverancier moet inzetten om een gevraagde
aanpassing door te voeren) wordt niet in dit taakgebied meegenomen.
Enerzijds bestaat dit taakgebied uit het invullen van precies de juiste hoeveelheid menscapaciteit, anderzijds door een controle op de juiste benutting van de beschikbare
menscapaciteit.

HOE WEET JE DAT HET DOEL IS BEREIKT?
De volgende indicatoren geven aan of bovenstaand doel bereikt is:
▪ De bezettingsgraad (percentage nuttig bestede tijd/beschikbare tijd) > 90%; de
verspilling is dus niet meer dan 10%.
▪ De werkelijk bestede tijd wijkt niet meer dan 10% af van de ingeplande tijd.
▪ Er is niet meer dan 10% besteed aan ongeplande werkzaamheden.
(Genoemde percentages zijn indicatief.)

TAKEN
De taken in dit taakgebied zijn in een jaarcyclus als volgt weer te geven:

Deze jaarcyclus loopt synchroon met de cyclus die bij Financieel management is beschreven, maar wordt voor de volledigheid hier nogmaals toegelicht. In het najaar vindt de
jaarlijkse planningsronde plaats. Als input zijn de evaluaties van de afgelopen jaren en de
tussentijdse evaluaties van het lopende jaar beschikbaar. Samen met de huidige jaarplanning en de verzamelde eisen en wensen in het taakgebied Behoeftemanagement, vormen
die de input voor de planningsronde. Is eenmaal een nieuwe capaciteitsjaarplanning vastgesteld, dan vormt dit het kader waarbinnen komend jaar gewerkt gaat worden.
De taken in dit taakgebied zijn schematisch op een iets andere manier als volgt weer te
geven:
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1. PLANNINGSRONDE
De planningsronde wordt elk najaar synchroon met de budgetteringsronde uitgevoerd.
Benodigde input.
Voor het uitvoeren van een effectieve planningsronde is vereist dat de planning van het
lopende jaar, de bijstellingen daarop, eventueel voorgaande evaluaties, de tussentijdse
evaluaties e.d. beschikbaar zijn. Daarnaast dienen vanuit behoeftemanagement de behoeften voor het komende jaar te worden aangeleverd. Voor zover dat nog niet gedaan is,
moeten deze op benodigde uren worden doorgerekend. Eventueel moet nadere informatie
worden opgevraagd bij degene die de behoefte kenbaar heeft gemaakt en/of bij de betreffende systeem-, product- of proceseigenaar. Tot slot dient de totaal beschikbare interne
capaciteit /expertise als input ter beschikking te staan. Zoals aan het eind van dit taakgebied uitgebreider wordt beschreven, is de intern beschikbare capaciteit maar beperkt
schaalbaar. Enerzijds is het lastig extra capaciteit vanuit externe bron toe te voegen en
aan de andere kant zorgt onderbenutting doorgaans voor verspilling van talent en kennis.
Vaststellen totale lijst en prioritering.
Veelal worden behoeften binnen de individuele onderdelen van een organisatie verzameld.
Een eerste prioriteitsstelling vindt vaak daar al plaats. Vervolgens wordt de totale uitgewerkte lijst van doorlopende en aangevraagde capaciteit/expertise gemaakt. Voor deze
complete lijst wordt de bijbehorende prioritering vastgesteld. Omdat prioritering nu plaatsvindt op organisatieniveau kan het zijn dat eerder vastgestelde prioriteiten (op afdelings/businessunitniveau bijvoorbeeld) hier worden overruled.
Besluitvorming en vaststellen jaarplanning.
Uiteindelijk wordt aan de hand van de definitieve lijst besloten welke activiteiten worden
opgenomen in de jaarplanning voor komend jaar en welke worden opgeschoven naar een
volgend jaar of definitief afgevoerd. Hier kan een bedrijfseconomische afweging worden
gemaakt: ‘Waar gaan we komend jaar onze tijd aan besteden?’
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De jaarplanning wordt gealloceerd/gelabeld. Daardoor is het niet zondermeer mogelijk tijd
aan andere zaken te besteden dan hier is besloten. Het kan zijn dat de jaarplanning moet
worden bijgesteld of dat er intern moet worden geschoven, maar dat vereist dan eerst
weer besluitvorming. Voor meer flexibiliteit kan een deel van de jaarplanning ongelabeld
blijven. Zo ontstaat speelruimte om tussentijds ontstane behoeften te kunnen opvangen.
Het eindpunt van deze taak is een vastgestelde, realistische jaarplanning aan de hand
waarvan komend jaar gewerkt kan gaan worden. De termen die hiervoor gebruikt kunnen
worden zijn capaciteitsjaarplan of inzetjaarplan.

2. STURING, MONITORING, TUSSENTIJDSE EVALUATIES EN EVT.
BIJSTUREN
In het jaar waarop het vastgestelde jaarplan betrekking heeft, moeten de navolgende taken worden uitgevoerd:
Sturing
In de sturing ligt de focus vooral op het ieder personeelslid zoveel mogelijk laten doen
waar hij/zij het meest geschikt voor is, met andere woorden: het meeste halen uit het
beschikbare menselijke kapitaal.
Monitoring
Gedurende het jaar waarvoor de jaarplanning is opgesteld moet de daadwerkelijke bestede
tijd worden gemonitord. In dit onderdeel is doorgaans het grootste knelpunt van het taakgebied te vinden.
Tijdschrijven
Een onderwerp dat aanzienlijke discussie en emotie kan oproepen, is de noodzaak
om bestede tijd in een of ander systeem te verantwoorden (tijdschrijven). Door tijd
te schrijven, wordt duidelijk wie waaraan hoeveel tijd besteed heeft en daar ligt
voor velen een probleem. De inzichten die het oplevert, kunnen immers door het
management worden misbruikt bij beoordelingen. En in het algemeen is niet gedetailleerd gemonitord willen worden een tamelijk menselijke eigenschap. Toch is het
juist vanuit het oogpunt van planning en monitoring noodzakelijk tamelijk gedetailleerd te weten hoe tijd besteed is. Maar wat is gedetailleerd genoeg? Te veel detail
leidt tot een enorme administratieve last, te weinig detail leidt tot gegevens die
niet nuttig zijn. Doorgaans is werken met hele of halve uren nauwkeurig genoeg.
Het hoeft niet zo te zijn dat de te besteden tijd precies evenredig over het jaar verdeeld
is. Integendeel: het is waarschijnlijker dat de werkelijk te besteden tijd, hoe goed gepland
ook, allerlei pieken en dalen kent. Helaas werkt dat in de hand dat er uiteindelijk soms
sprake zal zijn van tijdgebrek en dat er soms ook tijd over is, die dan verloren gaat. De
bezettingsgraad (nuttig bestede tijd/geplande tijd) is dus op jaarbasis altijd lager dan
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100%. Het werkelijk gerealiseerde cijfer kan worden gebruikt als input bij het opstellen
van een volgend jaarplan.
Bezettingsgraad in andere sectoren.
In de luchtvaartbranche is de bezettingsgraad van vliegtuigen een belangrijke indicator. Kleine afwijkingen daarin kunnen het verschil maken tussen grote verliezen
en enorme winsten. Een bezettingsgraad van 85 tot boven de 90% geeft doorgaans
goede resultaten, maar in de crisisjaren daalde deze tot onder de 80% met bijbehorende miljardenverliezen tot gevolg. Vliegtuigmaatschappijen gebruiken de
bezettingsgraad ook als benchmark voor de eigen prestaties ten opzichte van die
van de concurrentie.
In de productie-industrie is de bezettingsgraad ook een goede indicator voor de rek
die nog in de productie zit. Het zal duidelijk zijn dat bij een hoge productiegraad de
productie niet eenvoudig nog verder kan worden opgevoerd. Er zal dan eerst moeten worden geïnvesteerd in extra productiemiddelen, en dat wordt dan weer alleen
gedaan als er voldoende vertrouwen is.
De bezettingsgraad is dus een belangrijke indicator die op meer manieren te gebruiken is.
Tussentijdse evaluaties
Vanzelfsprekend moet de taken worden geëvalueerd. In het taakgebied Financieel management is al betoogd dat evaluatie na afloop van het jaar niet zo heel nuttig is, omdat
de resultaten hiervan dan pas nog veel later werkelijk (positieve) effecten kunnen hebben.
Tussentijdse evaluaties en eventuele bijstellingen zijn hier dus, zoals eerder opgemerkt,
aan te bevelen. Het verzamelen van informatie over geschatte versus werkelijk bestede
tijd kan ertoe leiden dat toekomstige planningen beter/realistischer kunnen worden gemaakt. Ook verhoudingsgetallen (bijvoorbeeld de verhouding tussen het specificeren van
een wijziging, het uitvoeren, het testen en de inproductiename) kunnen helpen prognoses
beter te onderbouwen.
Bijsturen
Er moet ook vooruitgekeken worden. Het verleden is immers niet meer te veranderen,
alleen de toekomst valt nog bij te sturen. Er moet dus een actuele forecast voorhanden
zijn voor de nog verwachte te besteden en beschikbare uren en alle factoren die van invloed kunnen zijn. De werkelijk bestede tijd kan anders uitpakken dan vooraf ingeschat.
Verder komt er soms onverwacht toch extra tijd of juist minder tijd ter beschikking. Tot
slot kunnen onvoorziene wensen en eisen ontstaan. Al deze elementen veroorzaken tussentijdse aanpassingen in het jaarplan.
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RELATIES MET ANDERE ONDERDELEN VAN MCTL
Dit taakgebied kent de volgende belangrijke relaties:

Er bestaan talloze relaties tussen taakgebied Capaciteitsmanagement en de andere onderdelen van MCTL. Een eerste duidelijke relatie is die met taakgebied Bepalen strategie
business – inzet computertechnologie. De aldaar uit te werken strategie heeft een
duidelijke link met capaciteit, waarvoor de kaders vanuit Capaciteitsmanagement worden
aangegeven. Andersom vormen de consequenties van de uitgewerkte strategie input voor
Capaciteitsmanagement. Eenzelfde soort relatie is er met het taakgebied Behoeftemanagement, hier op het niveau van het behoefteplan (voor het komende jaar). Bij taakgebied
Contractmanagement wordt de relatie gelegd tussen de toekomstige contracten en de
daarin beschreven inzet van extern personeel.
De relatie met het taakcluster Change support komt voort uit het feit dat wijzigingen en
eventuele aanpassingen in de uitvoering allerlei consequenties op capaciteitsgebied hebben. Hier speelt monitoring en bijstelling vanuit Capaciteitsmanagement dus een grotere
rol dan de planning. Dat geldt tot slot ook voor taakcluster Operationeel support waar
de operationele inzet van mensen nauwgezet moeten worden gemonitord en eventuele
afwijkingen daarop op de juiste wijze gemanaged.

OPMERKINGEN
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1. OPSCHALEN BEPERKT MOGELIJK
Stel dat er opeens budget zou zijn om met tien keer zoveel medewerkers aan het werk te
gaan. Deze extra medewerkers zouden uiteraard van buiten betrokken moeten worden.
Zou de organisatie geholpen zijn met een zo grote uitbreiding van het personeelsbestand? Het antwoord is wellicht onverwacht: het zou best eens kunnen dat zoveel extra
mensen eerder een last zijn dan een zegen. Dat komt doordat er zoveel domeinkennis en
kennis van de specifieke elementen in de organisatie nodig is, dat het niet eenvoudig is
om een nieuwe medewerker snel een echte bijdrage te laten leveren. Het gevolg is dat
het werk dat in het functionele domein gedaan moet worden, voor het grootste deel op
de schouders van de medewerkers terechtkomt die al langere tijd in dit domein werken.
Er is dus weinig rek; opschalen is maar zeer beperkt mogelijk. Dit is vooral een bekend
probleem bij grootschalige projecten die veel extra inspanningen vergen. Er bestaan
maar twee oplossingen: Er moeten (ruim) voldoende mensen zijn die deze werkzaamheden kunnen verrichten en het werk moet zo gepland worden dat de belasting door het
jaar heen redelijk gelijkmatig is; grote pieken en dalen moeten zoveel mogelijk worden
voorkomen.
Anekdote: het 25-jarig jubileum.
Voordat extern ingehuurd personeel werkelijk productief is, kan de nodige inwerktijd benodigd zijn. Sommige externen blijven daarom langere tijd bij een
organisatie. Dat het weleens uit de hand kan lopen bewijst de volgende anekdote.
Op een zeker moment liet iemand tijdens een vergadering vallen dat hij afgelopen
maand zijn 25-jarig jubileum had bereikt. Niemand keek daar echt van op. Wel
merkte iemand op dat er geen feestelijke bijeenkomst was geweest. ‘Nee, dat
klopt,’ antwoordde de jubilaris, ‘ik heb als externe mijn 25-jarig jubileum bereikt.’
Daarop werd een rondje gemaakt en wat bleek? Hij was veruit de langstzittende
van de hele afdeling. De organisatie was afhankelijk geworden van deze externe
rots in de branding. Wenselijk? Nee, beslist niet, maar het is soms wel de realiteit.

2. DE VARKENSCYCLUS
Zodra de prijzen van varkens stijgen gaan veel boeren meer varkens houden. Het logische
gevolg daarvan is dat de prijzen kelderen en veel boeren er weer mee stoppen. Vervolgens
begint het weer van voren af aan. Dit wordt ook wel ‘de varkenscyclus’ genoemd.
Deze cyclus bestaat ook in het functionele domein. In economisch goede tijden met ruime
financiële middelen worden extra projecten ontplooid om de inzet van computertechnologie
op een hoger plan te krijgen. Juist in deze tijd is het (nog) lastiger en duurder om de juiste
externe leveranciers te krijgen en extra intern personeel te werven. In tijden van economische tegenspoed geldt echter precies het omgekeerde. De oplossing ligt voor de hand:
door anticyclisch te investeren in mensen, kennis en systemen, wordt op lange termijn
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tegen de laagste kosten het hoogste resultaat behaald. Helaas is deze werkwijze, hoe logisch ook, uiteindelijk weinig organisaties gegeven.

3. INZET-, VAKPOOL- OF RESOURCEMANAGEMENT
De operationele kant van dit taakgebied wordt vaak inzet-, vakpool- of resourcemanagement genoemd. Operationeel is van belang dat op elk moment de juiste mensen op de
juiste taken worden ingezet. Aan de ene kant hebben we daarbij te maken met de ‘pool’
van mensen die beschikken over bepaalde competenties, aan de andere kant met die van
actueel werk met vereiste competenties. Omdat in de loop van de tijd mutaties en fluctuaties in het actuele werk optreden, kan dit een behoorlijke uitdaging voor het management
zijn. Uiteindelijk is de minimalisatie van leegloop (beschikbare uren die niet nuttig worden
besteed) of positiever verwoord: de maximalisatie van de bezettingsgraad van het personeel, een belangrijk streven.

CERTIFICERING/PROEFEXAMENVRAGEN
Voor MCTL kunt u zich certificeren op foundation, advanced en expert niveau. Het foundationniveau toetst uw kennis van MCTL. Het advanced en expert level toetsen uw
vaardigheid in het toepassen van MCTL. In een apart onderdeel, ‘MCTL Certificering’, vindt
u alle informatie over de drie niveaus. Hierna vindt u proefexamenvragen op foundationniveau. Aansluitend treft u een aantal vragen aan op advanced–basisniveau.

1. MCTL FOUNDATION - PROEFEXAMENVRAGEN
Voor dit hoofdstuk zijn de volgende proefexamenvragen beschikbaar. Maak deze zonder
terug te bladeren. De uitleg vindt u direct hierna.
32-1. Wat is in MCTL het doel van het taakgebied Capaciteitsmanagement?
a. De inzet van precies de juiste hard- en softwarecapaciteit.
b. De inzet van precies de juiste hard- en softwarecapaciteit, maar ook menscapaciteit.
c. De inzet van precies de juiste menscapaciteit.
d. Als onderdeel van taakcluster Managementsupport heeft dit taakgebied de ontwikkeling
van de capaciteiten van het management om de juiste beslissingen te nemen tot doel.
32-2. Er bestaat een relatie tussen Capaciteitsmanagement en Contractmanagement. Deze is als volgt te omschrijven.
a. Binnen Capaciteitsmanagement wordt de inzet van de beschikbare menscapaciteit geregeld en binnen Contractmanagement de eventueel benodigde externe menscapaciteit
contractueel vastgelegd.
b. De benodigde hard- en softwarecapaciteit wordt in Capaciteitsmanagement geregeld.
Wat niet intern kan worden geleverd, wordt via contracten in Contractmanagement
vastgelegd.
c. Alle benodigde capaciteit wordt in Capaciteitsmanagement bepaald en in Contractmanagement vastgelegd.
d. Contractmanagement zorgt via de contracten voor capaciteit die in Capaciteitsmanagement kan worden verdeeld.
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32-3. Wat is een (tussen)resultaat van Capaciteitsmanagement?
a. Een jaarplan met daarin de uitgewerkte behoeften, inclusief bijbehorende benodigde
capaciteit.
b. Een capaciteitsjaarplan waarin te vinden is waaraan het komende jaar naar verwachting
de beschikbare menscapaciteit besteed gaat worden.
c. Een capaciteitsstrategie waarin voor de komende 3-5 jaar is beschreven hoe de capaciteitsbehoefte en inzet zich zullen ontwikkelen.
d. Een inzetoverzicht voor de inzet van het personeel in de komende drie maanden.
32-4. Wat wordt binnen Capaciteitsmanagement bedoeld met de term ‘bezettingsgraad’?
a. Hoe drukbezet het management het komende jaar is.
b. Hoeveel procent van het machinepark in het bedrijfsproces werkelijk wordt benut.
c. Hoeveel procent van de tijd wordt binnen functioneel support besteed aan operationele
ondersteuning vergeleken met projecten.
d. De verhouding tussen de totaal beschikbare menscapaciteit en de nuttig bestede menscapaciteit.

2. MCTL FOUNDATION – PROEFEXAMENVRAGEN MET ANTWOORDEN
EN UITLEG
Hierna vindt u de proefexamenvragen, direct daarachter de antwoorden en uitleg.
32-1. Wat is in MCTL het doel van het taakgebied Capaciteitsmanagement?
a. De inzet van precies de juiste hard- en softwarecapaciteit.
b. De inzet van precies de juiste hard- en softwarecapaciteit, maar ook menscapaciteit.
c. De inzet van precies de juiste menscapaciteit.
d. Als onderdeel van taakcluster Managementsupport heeft dit taakgebied de ontwikkeling
van de capaciteiten van het management om de juiste beslissingen te nemen tot doel.
a. Onjuist. Dit is onderdeel van de infra- en applicatiesupport.
b. Onjuist. De inzet van de juiste hard- en softwarecapaciteit is onderdeel van infra- en
applicatiesupport.
c. Juist. De inzet van precies de juiste menscapaciteit t.b.v. de in de organisatie gebruikte
computertechnologie, is het doel van Capaciteitsmanagement. Zie hoofdstuk 32.
d. Onjuist. Hoewel wellicht ook een heel nuttig te bereiken doel, is het niet het doel van
Capaciteitsmanagement.
32-2. Er bestaat een relatie tussen Capaciteitsmanagement en Contractmanagement. Deze is als volgt te omschrijven.
a. Binnen Capaciteitsmanagement wordt de inzet van de beschikbare menscapaciteit geregeld en binnen Contractmanagement de eventueel benodigde externe menscapaciteit
contractueel vastgelegd.
b. De benodigde hard- en softwarecapaciteit wordt in Capaciteitsmanagement geregeld.
Wat niet intern kan worden geleverd, wordt via contracten in Contractmanagement
vastgelegd.
c. Alle benodigde capaciteit wordt in Capaciteitsmanagement bepaald en in Contractmanagement vastgelegd.
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d. Contractmanagement zorgt via de contracten voor capaciteit die in Capaciteitsmanagement kan worden verdeeld.
a. Juist. Op deze manier werken deze twee taakgebieden met elkaar samen. Zie hoofdstukken 20 en 32.
b. Onjuist. De benodigde hard- en softwarecapaciteit wordt niet in taakgebied Capaciteitsmanagement binnen MCTL geregeld.
c. Onjuist. Alleen de benodigde menscapaciteit wordt in Capaciteitsmanagement geregeld,
en alleen de eventueel benodigde externe menscapaciteit wordt via Contractmanagement contractueel vastgelegd.
d. Onjuist. Capaciteitsmanagement zorgt voor de vertaling van het in Behoeftemanagement opgestelde jaarplan in de benodigde inzet in menscapaciteit, die vervolgens waar
nodig/gewenst extern kan worden ingevuld. Dat laatste wordt dan contractueel geregeld
in Contractmanagement.
32-3. Wat is een (tussen)resultaat van Capaciteitsmanagement?
a. Een jaarplan met daarin de uitgewerkte behoeften, inclusief bijbehorende benodigde
capaciteit.
b. Een capaciteitsjaarplan waarin te vinden is waaraan het komende jaar naar verwachting
de beschikbare menscapaciteit besteed gaat worden.
c. Een capaciteitsstrategie waarin voor de komende 3-5 jaar is beschreven hoe de capaciteitsbehoefte en inzet zich zullen ontwikkelen.
d. Een inzetoverzicht voor de inzet van het personeel in de komende drie maanden.
a. Onjuist. De uitgewerkte behoeften zijn terug te vinden in het behoefteplan in taakgebied
Behoeftemanagement.
b. Juist. Het capaciteitsjaarplan is een resultaat dat wordt gebruikt voor de inzet van de
juiste menscapaciteit, maar ook voor de sturing, monitoring en eventuele bijsturing. Zie
hoofdstuk 32.
c. Onjuist. Capaciteitsmanagement richt zich op het komende jaar middels een capaciteitsjaarplan.
d. Onjuist. Capaciteitsmanagement richt zich op het komende jaar middels een capaciteitsjaarplan. Op basis daarvan zijn wel inzetoverzichten voor de kortere termijn te
maken.
32-4. Wat wordt binnen Capaciteitsmanagement bedoeld met de term ‘bezettingsgraad’?
a. Hoe drukbezet het management het komende jaar is.
b. Hoeveel procent van het machinepark in het bedrijfsproces werkelijk wordt benut.
c. Hoeveel procent van de tijd wordt binnen functioneel support besteed aan operationele
ondersteuning vergeleken met projecten.
d. De verhouding tussen de totaal beschikbare menscapaciteit en de nuttig bestede menscapaciteit.
a. Onjuist. Hoewel een interessant gegeven, wordt die term daar niet voor gebruikt.
b. Onjuist. Hoewel deze term hiervoor ook te gebruiken is, is dat binnen MCTL Capaciteitsmanagement niet het geval.
c. Onjuist. Hoewel de verhouding tussen operationele werkzaamheden en projecten interessant is, wordt daar de term ‘bezettingsgraad’ niet voor gebruikt.
d. Juist. Capaciteitsmanagement gebruikt de term ‘bezettingsgraad’ voor deze verhouding.
Zie hoofdstuk 32.
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3. MCTL ADVANCED-BASIS - PROEFEXAMENVRAGEN
Voor dit hoofdstuk zijn de volgende proefexamenvragen op advanced-basisniveau beschikbaar. Het zijn open vragen waarop u de antwoorden in de tekst van dit hoofdstuk kunt
terugvinden. Om veel herhaling te voorkomen is daarom hier geen aparte uitleg per vraag
opgenomen.
Vraag 1 (5 punten): De tijdsbesteding fluctueert gedurende het jaar; er zijn altijd pieken en dalen in het werk. Omschrijf in maximaal 100 woorden hoe dit de bezettingsgraad
beïnvloedt.
Vraag 2 (5 punten): Binnen Capaciteitsmanagement wordt als input onder andere de
intern beschikbare capaciteit meegenomen. Leg in maximaal 50 woorden uit waarom externe capaciteit in eerste instantie buiten beschouwing gelaten wordt.
Vraag 3 (5 punten): In de planningsronde van Capaciteitsmanagement wordt de capaciteit gealloceerd, zodat deze capaciteit niet zomaar anders kan worden ingezet. Leg in
eigen woorden uit welk nut dit heeft.

NUTTIGE WEBSITES
Vanuit functioneel perspectief zijn de volgende websites interessant voor taakgebied Capaciteitsmanagement:
▪

▪

www.mctl.nl
MCTL.nl – Website met alle informatie over MCTL; de achtergrond, een beschrijving van het model, video’s, artikelen, etc. etc. Alle documenten, waaronder dit
document, zijn vanaf deze website te downloaden.
www.bisl.nl
BiSL.nl – Website met alle informatie over BiSL. BiSL is, als voorganger van MCTL,
interessant vanwege de verzameling Best Practices, whitepapers en artikelen die
op deze website zijn te vinden.
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HOOFDSTUK 9.3.

TAAKGEBIED KWALITEITSMANAGEMENT

Het laatste taakgebied in het taakcluster Managementsupport is Kwaliteitsmanagement.
Dit taakgebied completeert het standaardinstrumentarium waarop vanuit managementperspectief gestuurd kan worden (tijd-geld-kwaliteit).

PLAATS IN HET MCTL-FRAMEWORK
Het taakgebied Kwaliteitsmanagement maakt deel uit van het taakcluster Managementsupport:

ACHTERGROND
Over kwaliteit zijn al vele boeken volgeschreven. Het is een thema dat blijvend aandacht
verdient. Op het gebied van toepassing van computertechnologie is de kwaliteit vaak nog
niet op het gewenste niveau. Daarnaast is veelal sprake van een erg wisselend kwaliteitsniveau wanneer het gemiddelde niveau niet erg slecht, maar de uitvoering de ene keer
heel goed en dan weer extreem slecht is. Het is noodzaak de variatie in kwaliteit binnen
een vrij nauwe bandbreedte te laten vallen.

DOEL VAN DIT TAAKGEBIED
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Het doel van het taakgebied Kwaliteitsmanagement bestaat ten eerste uit het vaststellen
van het gewenste kwaliteitsniveau, daarna uit de bewaking ervan om het behalen van het
gewenste niveau zeker te stellen en tot slot uit het organiseren van periodieke evaluaties
om eventueel tot bijstellingen te komen.

HOE WEET JE DAT HET DOEL IS BEREIKT?
De volgende indicatoren geven aan of bovenstaand doel bereikt is:
▪ Het gedefinieerde kwaliteitsniveau is aantoonbaar conform de eisen en wensen van
de organisatie en voldoet evenzeer aan de externe eisen en wensen op dit gebied.
▪ Het in dit taakgebied bepaalde kwaliteitsniveau wordt binnen een bandbreedte van
10% gerealiseerd.
▪ De kwaliteitsnormen zijn en blijven up-to-date. Er vinden minimaal eenmaal per
jaar evaluaties plaats waarbij per keer minder dan 10% moet worden aangepast.
(Genoemde percentages zijn indicatief.)
Anekdote: de processoren.
In de jaren 80 deed een Amerikaans bedrijf in Japan een bestelling voor een miljoen
processoren, met als kwaliteitsnorm dat er maximaal vijf kapot mochten zijn. Na
enige tijd werd de bestelling afgeleverd. In een van de dozen zat een briefje met
de volgende tekst: ‘Hierbij de door u gevraagde processoren. We hebben de vijf
niet werkende exemplaren in een aparte box toegevoegd.’
Of het een broodje aap is of niet: in Japan was in die tijd het kwaliteitsdenken al
vergevorderd en tot op de dag van vandaag wordt daarop voortgebouwd.

KSF EN KPI
KSF (Kritische succesfactoren)
Een kritische succesfactor is een aan een strategische doelstelling van het bedrijf verbonden factor, zoals productiviteit, klanttevredenheid of kwaliteit. KSF’s zijn moeilijk of nietmeetbaar.
KPI (Kritische prestatie-indicatoren)
Een kritische prestatie-indicator is een meetbare eenheid, verbonden aan een KSF. Deze
koppeling maakt meetbaar of een bedrijf zijn doelstellingen bereikt. Voorbeelden van KPI’s
zijn omzet, productiviteit (in eenheid product) per medewerker of het aantal/percentage
klachten over een bepaald product.

TAKEN
Afgezet in de tijd zijn de taken in dit taakgebied als volgt weer te geven:
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Er is niet direct een jaarcyclus zoals in Capaciteits- en Financieel management. Kwaliteitsbewaking vindt doorlopend plaats, terwijl evaluatie en het aanpassen van kwaliteitsnormen
periodiek gedaan worden. Het is verstandig om laatstgenoemde taken tenminste eenmaal
per jaar te laten plaatsvinden. Zijn er signalen van gebrekkige kwaliteit, dan kan tussentijds een extra evaluatie plaatsvinden. Indien nodig kan de kwaliteitsbewaking worden
verbeterd of kunnen de kwaliteitsnormen worden aangepast.

1. DOORLOPENDE KWALITEITSBEWAKING
Kwaliteit wordt doorlopend bewaakt. Uitvoerend vinden een aantal taken op dit vlak plaats
binnen het taakcluster Operationeel support, met name in het taakgebied Monitoring. Vanuit
het
taakgebied
Kwaliteitsmanagement
worden
de
bewakingstaken
op
managementniveau uitgevoerd.
Evaluaties (zie hierna) die periodiek worden uitgevoerd kunnen ertoe leiden dat de kwaliteitsbewaking moet worden aangepast. Daarnaast kan uit de evaluaties voortkomen dat
kwaliteitsnormen worden aangepast en dat beïnvloed vanzelfsprekend dan weer de kwaliteitsbewaking.
Wordt geconstateerd dat de kwaliteit niet aan de norm voldoet dan moet uiteraard worden
bijgestuurd. Naast deze reactieve bijsturing kan ook proactief worden bewaakt en bijgestuurd. Dat wordt gedaan door tijdens de bewaking alert te zijn op langdurige negatieve
trends. De kwaliteit voldoet dan nog wel aan de vereisten, maar neemt geleidelijk af. Zonder tijdige actie zal de kwaliteit onder de norm terechtkomen. Het is dan zaak tijdig actie
te ondernemen.

2. EVALUATIE
Tijdens de periodieke evaluatie wordt allereerst bezien of de gerealiseerde kwaliteit en de
vigerende kwaliteitsnormen met elkaar in de pas lopen. Mocht dat niet het geval zijn, dan
wordt dat teruggekoppeld aan de hiervoor genoemde taak Doorlopende kwaliteitsbewaking. Daar moet vervolgens de juiste actie worden ondernomen om uiteindelijk op alle
betrokken plaatsen en tijdstippen precies de juiste kwaliteit te laten realiseren.
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Daarnaast wordt door middel van bijvoorbeeld een gebruikerstevredenheidsonderzoek
achterhaald of de gebruikers tevreden zijn over de geleverde kwaliteit. Alle kwaliteitsnormen kunnen immers worden behaald, terwijl er grote ontevredenheid heerst onder de
gebruikers. Dit komt nogal eens voor als kwaliteitsnormen niet dekkend zijn. Een voorbeeld:
Een interne service desk heeft als (enige) kwaliteitsnorm dat telefoontjes snel moeten worden afgehandeld. Die norm is drie minuten. Om het halen van de norm te
stimuleren, wordt de medewerker die in een week de binnenkomende telefoontjes
het snelst heeft afgehandeld, beloond met een kleine bonus en benoemd tot werknemer van de week. Gevolg is dat inderdaad iedereen zich gaat richten naar de
norm. Helaas daalt de klanttevredenheid enorm omdat gebruikers graag snel, maar
vooral goed geholpen willen worden. Doordat telefoontjes min of meer worden afgeraffeld, stijgt het aantal herhaaltelefoontjes over hetzelfde issue fors.
Door als aanvullende kwaliteitsnorm ‘first time fixed’ te introduceren, met bijvoorbeeld 80% als target, zal logischerwijs een meer gebalanceerde situatie ontstaan.
Gebruikerstevredenheidsonderzoeken kunnen periodiek worden uitgevoerd maar ook na
grote updates of kleinschalig op basis van losse issues. In het laatste geval wordt vaak
volstaan met een steekproef, omdat een evaluatie na elk issue bij gebruikers nogal eens
vermoeidheid veroorzaakt, waardoor de evaluaties zelf aan kwaliteit verliezen.
Daarnaast vormen algemeen geldende kwaliteitsnormen of kwaliteitsnormen die gelden in
de keten waarvan het bedrijf deel uitmaakt input voor de evaluatie. Hier wordt bepaald of
een of meerdere van dergelijke kwaliteitsnormen zijn veranderd ten opzichte van de laatste
evaluatie. Zo kan een afnemer andere kwaliteitsnormen zijn gaan hanteren of de overheid
andere vaststellen.

3. AANPASSEN KWALITEITSNORMEN
Indien nodig dienen kwaliteitsnormen te worden aangepast: nieuwe geïntroduceerd, bestaande aangepast en/of niet meer relevante kwaliteitsnormen verwijderd. Op basis van
de uitgevoerde evaluatie is vast komen te staan waar aanpassingen noodzakelijk zijn. Ook
indien de huidige werkwijze en output van de organisatie voldoen aan alle kwaliteitsnormen, kan het zijn dat de kwaliteitsnormen moeten worden aangepast! In deze taak dient
men ten eerste te bepalen welke set kwaliteitsnormen noodzakelijk is. Vervolgens moet
aan elke kwaliteitsnorm een bepaalde waarde worden toegekend.
De uit de KSF’s afgeleide KPI’s vormen een goed uitgangspunt voor het vaststellen van de
kwaliteitsnormen. Een goed houvast om kwaliteitsnormen te rubriceren (en vervolgens van
een waarde te voorzien voor de eigen organisatie) biedt de ISO-norm 25010. Vanwege het
belang van deze norm volgt nu een omschrijving ervan.
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De inhoud van ISO-norm 25010:

Productkwaliteit (Product quality)
Geschiktheid (Functional suitability): De mate waarin een softwareproduct of
computersysteem functies levert die voldoen aan de uitgesproken en veronderstelde behoeften, bij gebruik onder gespecificeerde condities.
•
•

•

Functionele compleetheid (Functional completeness): De mate waarin de set
van functies alle gespecificeerde taken en gebruikersdoelen ondersteunt.
Functionele correctheid (Functional correctness): De mate waarin een softwareproduct of computersysteem de juiste resultaten met de benodigde
nauwkeurigheid beschikbaar stelt.
Functionele toepasselijkheid (Functional appropriateness): De mate waarin
de functies bijdragen aan het behalen van specifieke taken en doelen.

Prestatie-efficiëntie (Performance efficiency): De prestaties in verhouding tot de
hoeveelheid middelen, gebruikt onder genoemde condities.
•

•

•

Snelheid (Time-behaviour): De mate waarin antwoord- en verwerkingstijden en doorvoersnelheid van een product of systeem voldoen aan de
wensen tijdens de uitvoer van de functies.
Middelenbeslag (Resource utilization): De mate waarin de hoeveelheid en
type middelen die gebruikt worden door een product of systeem voldoen
aan de wensen tijdens de uitvoer van de functies.
Capaciteit (Capacity): De mate waarin de maximale limieten van een product- of systeemparameter voldoen aan de wensen.

Uitwisselbaarheid (Compatibility): De mate waarin een product, systeem of component informatie uit kan wisselen met andere producten, systemen of
componenten en/of het de gewenste functies kan uitvoeren terwijl het dezelfde
hard- of softwareomgeving deelt.
•

•

Beïnvloedbaarheid (Co-existence): De mate waarin een product zijn gewenste functies efficiënt kan uitvoeren terwijl het een gemeenschappelijke
omgeving en middelen deelt met andere producten, zonder nadelige invloed
op enig ander product.
Koppelbaarheid (Interoperability): De mate waarin twee of meer systemen,
producten of componenten informatie kunnen uitwisselen en de uitgewisselde informatie kunnen gebruiken.

Bruikbaarheid (Usability): De mate waarin een product of systeem gebruikt kan
worden door gespecificeerde gebruikers om effectief, efficiënt en naar tevredenheid
gespecificeerde doelen te bereiken in een gespecificeerde gebruikscontext.
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•

•

•
•
•

•

Herkenbaarheid van geschiktheid (Appropriateness recognisability): De
mate waarin gebruikers kunnen herkennen of een product of systeem geschikt is voor hun behoeften.
Leerbaarheid (Learnability): De mate waarin een product of systeem gebruikt kan worden door gespecificeerde gebruikers om gespecificeerde
leerdoelen te bereiken met betrekking tot het gebruik van het product of
systeem met effectiviteit, efficiëntie, vrijheid van risico en voldoening, in
een gespecificeerde gebruikscontext.
Bedienbaarheid (Operability): De mate waarin een product of systeem attributen heeft die het gemakkelijk maken het te bedienen en beheersen.
Voorkomen gebruikersfouten (User error protection): De mate waarin het
systeem gebruikers beschermt tegen het maken van fouten.
Volmaaktheid gebruikersinteractie (User interface aesthetics): De mate
waarin een gebruikersinterface het de gebruiker mogelijk maakt een plezierige en voldoening gevende interactie te hebben.
Toegankelijkheid (Accessibility): De mate waarin een product of systeem
gebruikt kan worden door mensen met de meest uiteenlopende eigenschappen en mogelijkheden om een gespecificeerd doel te bereiken in een
gespecificeerde gebruikscontext.

Betrouwbaarheid (Reliability): De mate waarin een systeem, product of component gespecificeerde functies uitvoert onder gespecificeerde condities gedurende
een gespecificeerde hoeveelheid tijd.
•

•
•

•

Volwassenheid (Maturity): De mate waarin een systeem, product of component
aan
betrouwbaarheidsbehoeften
voldoet
onder
normale
werkomstandigheden.
Beschikbaarheid (Availability): De mate waarin een systeem, product of
component operationeel en toegankelijk is wanneer men het wil gebruiken.
Foutbestendigheid (Fault tolerance): De mate waarin een systeem, product
of component werkt zoals bedoeld, ondanks de aanwezigheid van hard- of
softwarefouten.
Herstelbaarheid (Recoverability): De mate waarin het product of systeem,
in geval van een onderbreking of bij een fout, de direct betrokken data kan
herstellen en het systeem in de gewenste staat kan terugbrengen.

Beveiligbaarheid (Security): De mate waarin een product of systeem data beschermt zodat personen, andere producten of systemen de juiste mate van
datatoegang hebben, passend bij hun autorisatiesoort en -niveau.
•

•

Vertrouwelijkheid (Confidentiality): De mate waarin een product of systeem
ervoor zorgt dat data alleen toegankelijk zijn voor diegenen die geautoriseerd zijn.
Integriteit (Integrity): De mate waarin een systeem, product of component
ongeautoriseerde toegang tot of aanpassing van computerprogramma’s of
data verhindert.
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•

•
•

Onweerlegbaarheid (Non-repudiation): De mate waarin kan worden bewezen dat acties of gebeurtenissen plaatsgevonden hebben, zodat deze later
niet ontkend kunnen worden.
Verantwoording (Accountability): De mate waarin acties van een entiteit getraceerd kunnen worden naar die specifieke entiteit.
Authenticiteit (Authenticity): De mate waarin bewezen kan worden dat de
identiteit van een onderwerp of bron is zoals wordt beweerd. De mate waarin
een claim over de oorsprong of de auteur van de informatie verifieerbaar is,
bijvoorbeeld via het handschrift.

Onderhoudbaarheid (Maintainability): De mate waarin een product of systeem
effectief en efficiënt gewijzigd kan worden door de aangewezen beheerders.
•

•

•

•

•

Modulariteit (Modularity): De mate waarin een systeem of computerprogramma opgebouwd is uit losstaande componenten zodat wijzigingen van
een component minimale impact hebben op andere componenten.
Herbruikbaarheid (Reusability): De mate waarin een bestaand onderdeel
gebruikt kan worden in meer dan één systeem of bij het bouwen van een
nieuw onderdeel.
Analyseerbaarheid (Analysability): De mate waarin het mogelijk is om effectief en efficiënt de impact op een product of systeem te beoordelen van
een geplande verandering van een of meer onderdelen, om afwijkingen
en/of foutoorzaken van een product vast te stellen of om onderdelen te
identificeren die gewijzigd moeten worden.
Wijzigbaarheid (Modifiability): De mate waarin een product of systeem effectief en
efficiënt gewijzigd kan worden zonder fouten of
kwaliteitsvermindering tot gevolg.
Testbaarheid (Testability): De mate waarin effectief en efficiënt testcriteria
vastgesteld kunnen worden voor een systeem, product of component en
waarin tests uitgevoerd kunnen worden om vast te stellen of aan die criteria
is voldaan.

Overdraagbaarheid (Portability): De mate waarin een systeem, product of component effectief en efficiënt overgezet kan worden van één hardware-, software-,
andere operationele of gebruiksomgeving naar een andere omgeving.
•

•

•

Aanpasbaarheid (Adaptability): De mate waarin een product of systeem effectief en efficiënt aangepast kan worden voor andere, zich ontwikkelende
hardware-, software-, andere operationele of gebruiksomgevingen.
Installeerbaarheid (Installability): De mate waarin het product of het systeem effectief en efficiënt geïnstalleerd of verwijderd kan worden in een
gespecificeerde omgeving.
Vervangbaarheid (Replaceability): De mate waarin een product een ander
specifiek softwareproduct met hetzelfde doel in dezelfde omgeving kan vervangen.
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Kwaliteit tijdens gebruik (Quality in use)
Effectiviteit (Effectiveness): De nauwkeurigheid en volledigheid waarmee gebruikers gespecificeerde doelen behalen.
Efficiëntie (Efficiency): De benodigde hulpbronnen die gebruikt zijn in verhouding
tot de nauwkeurigheid en volledigheid waarmee gebruikers doelen behalen.
Voldoening (Satisfaction): De mate waarin gebruikersbehoeften vervuld worden
als het product of systeem gebruikt wordt in een gespecificeerde gebruikscontext.
•

•

•
•

Bruikbaarheid (Usefullness): De mate waarin een gebruiker tevreden is met
de voor hem waargenomen behaalde doelen, inclusief de resultaten en de
consequenties van het gebruik van het systeem.
Vertrouwen (Trust): De mate waarin een gebruiker of andere betrokkene
vertrouwen heeft dat het product of systeem zich zal gedragen zoals bedoeld.
Tevredenheid (Pleasure): De mate waarin een gebruiker tevreden is bij het
verwezenlijken van zijn persoonlijke wensen.
Welzijn (Comfort): De mate waarin een gebruiker tevreden is met zijn fysieke welzijn.

Vrijwaring tegen risico (Freedom from risk): De mate waarin een product of
systeem het potentiële risico beperkt met betrekking tot economische status, mensenlevens, gezondheid of de omgeving.
•

•

•

Economisch-risicobeperking (Economic risk mitigation): De mate waarin een
product of systeem de potentiële risico’s beperkt met betrekking tot financiële status, efficiënte werking, commerciële eigendommen, reputatie of
andere middelen in de beoogde gebruikscontexten.
Gezond- en veiligheidsrisicobeperking (Health and safety risk mitigation):
De mate waarin een product of systeem de potentiële risico’s met betrekking
tot personen beperkt in de beoogde gebruikscontexten.
Omgevingsrisicobeperking (Environmental risk mitigation): De mate waarin
een product of systeem de potentiële risico’s met betrekking tot eigendommen of de omgeving beperkt in de beoogde gebruikscontexten.

Context dekking (Context coverage): De mate waarin een product of systeem
gebruikt kan worden met effectiviteit, efficiëntie, vrijheid van risico en voldoening
zowel in de gespecificeerde gebruikscontexten als in niet-initieel gespecificeerde
gebruikscontexten.
•

Context compleetheid (Context completeness): De mate waarin een product
of systeem gebruikt kan worden met effectiviteit, efficiëntie, vrijheid van
risico en voldoening in alle gespecificeerde gebruikscontexten.
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•

Flexibiliteit (Flexibility): De mate waarin een product of systeem gebruikt
kan worden met effectiviteit, efficiëntie, vrijheid van risico en voldoening in
gebruikscontexten die niet-initieel gespecificeerd zijn in de requirements.

Is eenmaal de juiste set kwaliteitsnormen bepaald, dan moeten per norm de juiste waarde
en bandbreedte worden vastgesteld.
Bepalen van de juiste waarde van de kwaliteitsnormen.
Een richtlijn om de kwaliteitsnormen op het gebied van computertechnologie en
het functionele support te bepalen is: sluit aan bij de kwaliteitsnormen van de rest
van de organisatie. Is de rest van de organisatie een Bijenkorf, een HEMA of een
Zeeman? Al deze winkelketens hebben bestaansrecht, maar ze hanteren wel andere in- en externe kwaliteitsnormen. Dus indien een organisatie als geheel op
Bijenkorf-niveau opereert, ligt het voor de hand dat computertechnologie en functioneel support op hetzelfde niveau vereist zijn. Uiteraard geldt hetzelfde voor elk
ander niveau. Het is daarbij beslist niet zo dat een hoger kwaliteitsniveau beter is:
de Zeemanformule is een succesvolle met veel winkels en tevreden klanten!
Daarnaast kunnen er algemene normen zijn die voor een heel vakgebied gelden en
dus ook voor de individuele organisatie. Voorbeelden hiervan zijn beveiliging van
data en systemen op een bepaald niveau in de gezondheidszorg, eisen vanuit toezichthouders of meer algemeen wettelijke of voedselveiligheidseisen.
Tot slot kan het goed zijn te kijken naar de bedrijven waarmee in de keten wordt
samengewerkt. Ook hier is het verstandig aan te sluiten op het kwaliteitsniveau dat
in de keten gebruikelijk is. Binnen de keten worden immers data uitgewisseld, bestaan er koppelingen tussen softwaresystemen en wordt soms ook
computertechnologie gezamenlijk gebruikt.
Aldus is een hanteerbare, volledige set meetbare kwaliteitsnormen in de vorm van KPI’s
samen te stellen. Deze dienen vervolgens als referentiekader voor de taak Doorlopende
kwaliteitsbewaking.
De set kan ook worden gebruikt bij de selectie van nieuwe systemen of bij testen. De set
van kwaliteitsnormen vormt dan de acceptatiecriteria op basis waarvan een nieuw of gewijzigd systeem kwalitatief kan worden beoordeeld en al dan niet geaccepteerd.
Acceptatiecriteria kunnen exact gelijk zijn aan de kwaliteitsnormen die in dit taakgebied
zijn gedefinieerd. Een nieuw of gewijzigd systeem zal dan net zo worden beoordeeld als
datgene wat al in de organisatie gebruikt wordt. Het is echter ook mogelijk hiervan af te
wijken. Stel dat in de toekomst de kwaliteit op een hoger niveau moet komen te liggen,
dan is het logisch bij nieuwe systemen alvast normen met de nieuwe waarden te hanteren.

RELATIES MET ANDERE ONDERDELEN VAN MCTL
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Dit taakgebied kent de volgende belangrijke relaties:

Net zoals voor de andere taakgebieden in taakcluster Managementsupport geldt, bestaan
er talloze relaties tussen taakgebied Kwaliteitsmanagement en de andere onderdelen van
MCTL. Een eerste duidelijke relatie is die met taakgebied Bepalen strategie business –
inzet computertechnologie. De uit te werken strategie moet in eerste instantie voldoen
aan de kwaliteitsnormen (kaders) die in Kwaliteitsmanagement zijn vastgesteld. Andersom
vormt de uitgewerkte strategie input voor Kwaliteitsmanagement; kwaliteitsnormen moeten soms aangepast worden vanwege aanpassingen in de strategie. Eenzelfde soort relatie
is er met taakgebied Behoeftemanagement, hier op het niveau van het behoefteplan
(voor het komende jaar). Bij taakgebied Contractmanagement wordt de relatie gelegd
tussen de toekomstige contracten en de kwaliteitsnormen die worden gehanteerd en waaraan de producten/diensten van leveranciers dus moeten voldoen.
De relatie met de taakclusters Operationeel support en Change support komt voort uit
het feit dat de dagelijkse operatie en de wijzigingen daarop logischerwijs conform de geldende kwaliteitsnormen (acceptatiecriteria) moeten worden uitgevoerd.

OPMERKINGEN
1. DE PROBLEMEN VAN TE GROTE KWALITEITSVARIATIE
Een voorbeeld van de problemen die een te grote kwaliteitsvariatie schept:
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De winkel.
Stel een winkel verkoopt producten met een kwaliteit op min of meer het niveau
van dat van de HEMA, tegen ongeveer HEMA-prijzen. De prijs-kwaliteitsverhouding
zit dan wel goed en er zullen ongetwijfeld de nodige tevreden klanten zijn die ook
herhaal-aankopen doen.
Nu gebeurt er het volgende. Vanwege allerlei leveringsproblemen gaat de winkel
sommige producten dan weer bij de ene en dan weer bij de andere fabrikant inkopen. Gevolg daarvan is dat er op het ene moment producten met een lagere en op
het andere moment met een hogere kwaliteit in de winkel liggen, zonder dat de
winkeleigenaar dat in de gaten heeft. De prijzen blijven stabiel op HEMA-niveau en
het gemiddelde kwaliteitsniveau blijft evenzo op HEMA-niveau. Wat zal het gevolg
na enige tijd zijn? De klanten die een HEMA-prijs hebben betaald, maar een hogere
kwaliteit hebben gekregen, zullen ongetwijfeld blij zijn en nog eens terugkomen.
De klanten die een product hebben gekocht met een lagere kwaliteit zullen teleurgesteld zijn. Op langere termijn zullen echter vrijwel alle terugkerende klanten op
een zeker moment naar huis gaan met een product van lagere kwaliteit dan prijstechnisch mag worden verwacht. Te grote kwaliteitsvariatie leidt op een zeker
moment tot klanten die allemaal teleurgesteld zijn: klanten redeneren nu eenmaal
niet in gemiddelden.
Onvoorspelbaarheid in resultaten leidt tot ontevredenheid bij gebruikers. Ook het gevoel
dat sommigen beter af zijn dan anderen doet geen goed. Zodra gebruikers in de gaten
hebben dat de kwaliteit (enorm) kan variëren, gaan ze manieren zoeken om het hoogst
mogelijke niveau te realiseren. Social media hebben er sterk aan bijgedragen dat de output
van een organisatie kwalitatief stabiel moet zijn. En dan is 99% meestal niet genoeg; die
1% die niet goed genoeg gaat, kan enorme commotie opleveren. En zeg nu zelf: stel dat
u bij internetbankieren 1 op de 100 keer dat u inlogt een verkeerd saldo ziet, of dat 1 op
de 100 keer een overschrijving naar het verkeerde bankrekeningnummer wordt gedaan.
Zou u bij die bank blijven?
Kwaliteitsvariatie moet niet worden verward met producten/diensten die op diverse kwaliteitsniveaus worden aangeboden. Zo biedt de Bijenkorf producten op een geheel ander
kwaliteitsniveau dan Zeeman. Elke organisatie kan kiezen te differentiëren in het aanbod
op basis van kwaliteit (zoals supermarkten bijvoorbeeld grootschalig doen: veel verder
identieke producten zijn daar van diverse kwaliteit te koop). Het verschil komt dan over
het algemeen ook tot uitdrukking in de prijs. In dat geval moet elk product op een specifiek
kwaliteitsniveau met slechts een geringe kwaliteitsvariatie worden geleverd. Bij de Bijenkorf wordt een bepaald en constant kwaliteitsniveau verwacht, maar ook een bijbehorend
prijskaartje.

CERTIFICERING/PROEFEXAMENVRAGEN
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Voor MCTL kunt u zich certificeren op foundation, advanced en expert niveau. Het foundationniveau toetst uw kennis van MCTL. Het advanced en expert level toetsen uw
vaardigheid in het toepassen van MCTL. In een apart onderdeel, ‘MCTL Certificering’, vindt
u alle informatie over de drie niveaus. Hierna vindt u proefexamenvragen op foundationniveau. Aansluitend treft u een aantal vragen aan op advanced–basisniveau.

1. MCTL FOUNDATION - PROEFEXAMENVRAGEN
Voor dit hoofdstuk zijn de volgende proefexamenvragen beschikbaar. Maak deze zonder
terug te bladeren. De uitleg vindt u direct hierna.
33-1. Wat is het verschil tussen een KSF (Kritische succesfactor) en een KPI (Kritische prestatie-indicator)?
a. Een KPI geeft de gewenste performance van een organisatie aan, een KSF hoe die succesvol kan worden gemaakt.
b. Een KSF is verbonden met een strategische doelstelling, een KPI maakt die vervolgens
meetbaar.
c. Een KPI is verbonden met een strategische doelstelling, een KSF maakt die vervolgens
meetbaar.
d. Een KSF heeft betrekking op het externe succes van de organisatie, een KPI over de
interne performance, het interne succes.
33-2. Binnen Kwaliteitsmanagement wordt gesproken over kwaliteitsvariatie en
de noodzaak die te beperken. Waarom moet kwaliteitsvariatie beperkt worden?
a. Kwaliteitsvariatie is juist goed, dan hebben klanten iets te kiezen.
b. Kwaliteitsvariatie kost extra inspanning, dus geld, in het productieproces.
c. Kwaliteitsvariatie leidt ertoe dat klanten voor dezelfde prijs verschillende kwaliteit krijgen en daar zullen ze ontevreden over zijn (behalve degene die de hoogste kwaliteit
heeft gekregen).
d. Kwaliteitsvariatie moet worden geregistreerd en dat leidt tot hogere kosten en bureaucratie.
33-3. Om kwaliteit te meten kan o.a. worden gekeken naar de gemiddelde kwaliteit en de kwaliteitsvariatie. Wat is interessant voor klanten?
a. Beide, omdat ze een indicatie geven over wat van een product/dienst mag worden verwacht.
b. Alleen de kwaliteitsvariatie. Die kan namelijk teleurstellingen voorkomen.
c. Alleen de gemiddelde kwaliteit. Klanten wensen een bepaalde kwaliteit en het gemiddelde is een goede indicatie hiervoor.
d. Geen van beide. Deze twee kunnen goed worden gebruikt in het productieproces, maar
voor klanten hebben ze geen betekenis.
33-4. De norm die binnen Kwaliteitsmanagement wordt genoemd als basis voor
de verdere uitwerking van kwaliteitsnormen is:
a. ISEO 3713.
b. NEN 25010.
c. ISO 25010.
d. INK 370.
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33-5. Kwaliteitsnormen worden in Kwaliteitsmanagement gebruikt voor de kwaliteitsbewaking. Kunnen ze ook gebruikt worden voor de selectie van een nieuwe
applicatie?
a. Nee, daar zijn andere normen voor nodig.
b. Ja, onder de voorwaarde dat de mogelijke leveranciers van de applicaties ermee akkoord gaan.
c. Ja, dat is zeker mogelijk.
d. Nee, de waarden die aan de kwaliteitsnormen worden toegekend zijn dan anders.
33-6. Financieel management, capaciteitsmanagement en kwaliteitsmanagement
horen alle tot hetzelfde taakcluster. Wat geldt voor deze drie taakgebieden?
a. Ze kennen alle drie een jaarcyclus.
b. Kwaliteits- en financieel management kennen een jaarcyclus, maar capaciteitsmanagement niet.
c. Capaciteits- en financieel management kennen een jaarcyclus, kwaliteitsmanagement
in principe niet.
d. Bij alle drie de taakgebieden mag naar eigen inzicht een jaarcyclus worden gehanteerd
of een langere of kortere periode.
33-7. Binnen kwaliteitsmanagement worden kwaliteitsnormen indien nodig aangepast. Dat verloopt als volgt.
a. Allereerst worden de kwaliteitsnormen geselecteerd, daarna wordt er een waarde aan
toegekend.
b. De kwaliteitsnormen zijn een vaste set, alleen de waarden worden indien nodig aangepast.
c. De set kwaliteitsnormen wordt hier aangepast, de waarden zijn al eerder vastgesteld en
wijzigen hier daarom niet,
d. De set kwaliteitsnormen wordt doorgestuurd naar contractmanagement. Van daaruit
worden de aanpassingen aangeleverd die dan in kwaliteitsmanagement worden verwerkt.

2. MCTL FOUNDATION – PROEFEXAMENVRAGEN MET ANTWOORDEN
EN UITLEG
Hierna vindt u de proefexamenvragen direct daarachter de antwoorden en uitleg.
33-1. Wat is het verschil tussen een KSF (Kritische succesfactor) en een KPI (Kritische prestatie-indicator)?
a. Een KPI geeft de gewenste performance van een organisatie aan, een KSF hoe die succesvol kan worden gemaakt.
b. Een KSF is verbonden met een strategische doelstelling, een KPI maakt die vervolgens
meetbaar.
c. Een KPI is verbonden met een strategische doelstelling, een KSF maakt die vervolgens
meetbaar.
d. Een KSF heeft betrekking op het externe succes van de organisatie, een KPI over de
interne performance, het interne succes.
a. Onjuist. Een KSF is verbonden met een strategische doelstelling en KPI’s zijn daarvan
afgeleid.
b. Juist. Een KSF is een uitwerking van een strategische doelstelling, maar nog moeilijk
meetbaar. De bijbehorende KPI’s maken deze meetbaar. Zie hoofdstuk 33.
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c. Onjuist. Het is precies andersom: de KSF hoort bij de strategische doelstelling, de KPI
maakt een en ander meetbaar.
d. Onjuist. KSF’s en KPI’s maken geen principieel onderscheid tussen de interne organisatie en de omgeving waarin deze opereert.
33-2. Binnen Kwaliteitsmanagement wordt gesproken over kwaliteitsvariatie en
de noodzaak die te beperken. Waarom moet kwaliteitsvariatie beperkt worden?
a. Kwaliteitsvariatie is juist goed, dan hebben klanten iets te kiezen.
b. Kwaliteitsvariatie kost extra inspanning, dus geld, in het productieproces.
c. Kwaliteitsvariatie leidt ertoe dat klanten voor dezelfde prijs verschillende kwaliteit krijgen en daar zullen ze ontevreden over zijn (behalve degene die de hoogste kwaliteit
heeft gekregen).
d. Kwaliteitsvariatie moet worden geregistreerd en dat leidt tot hogere kosten en bureaucratie.
a. Onjuist. Het is natuurlijk mogelijk diverse kwaliteitsniveaus van eenzelfde product/dienst aan te bieden, maar dat moet dan wel duidelijk zijn en ook leiden tot
verschillende prijsniveaus.
b. Onjuist. Juist het terugdringen van kwaliteitsvariatie kost extra geld omdat het productieproces preciezer moet verlopen.
c. Juist. Kwaliteitsvariatie leidt tot verschillende kwaliteit in eenzelfde product/dienst voor
klanten, die daardoor ontevreden zullen zijn. Zie hoofdstuk 33.
d. Onjuist. Kwaliteit en kwaliteitsvariatie moet altijd worden gemonitord, hoe klein of groot
ook. Een te grote kwaliteitsvariatie leidt niet tot meer registratie.
33-3. Om kwaliteit te meten kan o.a. worden gekeken naar de gemiddelde kwaliteit en de kwaliteitsvariatie. Wat is interessant voor klanten?
a. Beide, omdat ze een indicatie geven over wat van een product/dienst mag worden verwacht.
b. Alleen de kwaliteitsvariatie. Die kan namelijk teleurstellingen voorkomen.
c. Alleen de gemiddelde kwaliteit. Klanten wensen een bepaalde kwaliteit en het gemiddelde is een goede indicatie hiervoor.
d. Geen van beide. Deze twee kunnen goed worden gebruikt in het productieproces, maar
voor klanten hebben ze geen betekenis.
a. Juist. Beide zijn goed bruikbaar om een indicatie te krijgen over de werkelijke kwaliteit
van een product/dienst. Zie hoofdstuk 33.
b. Onjuist. Ook de gemiddelde kwaliteit (het kwaliteitsniveau) geeft een indicatie over de
te verwachten werkelijke kwaliteit.
c. Onjuist. Bij een grote kwaliteitsvariatie kan de werkelijk geleverde kwaliteit erg afwijken
van het gemiddelde en dat is ook interessant voor klanten.
d. Onjuist. Beide zijn ook bruikbaar in het productieproces, maar daarnaast ook beslist
interessant voor klanten.
33-4. De norm die binnen Kwaliteitsmanagement wordt genoemd als basis voor
de verdere uitwerking van kwaliteitsnormen is:
a. ISEO 3713.
b. NEN 25010.
c. ISO 25010.
d. INK 370.
a. Onjuist. De norm die wordt genoemd en gebruikt is ISO 25010.
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b. Onjuist. De norm die wordt genoemd en gebruikt is ISO 25010.
c. Juist. De norm die wordt genoemd en gebruikt is inderdaad ISO 25010. Zie hoofdstuk
33.
d. Onjuist. De norm die wordt genoemd en gebruikt is ISO 25010.
33-5. Kwaliteitsnormen worden in Kwaliteitsmanagement gebruikt voor de kwaliteitsbewaking. Kunnen ze ook gebruikt worden voor de selectie van een nieuwe
applicatie?
a. Nee, daar zijn andere normen voor nodig.
b. Ja, onder de voorwaarde dat de mogelijke leveranciers van de applicaties ermee akkoord gaan.
c. Ja, dat is zeker mogelijk.
d. Nee, de waarden die aan de kwaliteitsnormen worden toegekend zijn dan anders.
a. Onjuist. De kwaliteitsnormen kunnen wel degelijk als acceptatiecriteria worden gebruikt.
b. Onjuist. Leveranciers mogen zich niet bemoeien met de normen op basis waarvan een
applicatie wordt beoordeeld.
c. Juist. Kwaliteitsnormen kunnen dan als acceptatiecriteria worden gebruikt voor de selectie. Zie hoofdstuk 33.
d. Onjuist. Het kan zijn dat de acceptatiecriteria afwijken van de kwaliteitsnormen, wanneer bijvoorbeeld gestructureerd wordt gewerkt aan verhoging van de kwaliteit in de
toekomst en de nieuwe applicatie alvast aan de nieuwe normen moet voldoen. Dezelfde
set normen kan dan toch worden gehanteerd, zij het met andere waarden.
33-6. Financieel management, capaciteitsmanagement en kwaliteitsmanagement
horen alle tot hetzelfde taakcluster. Wat geldt voor deze drie taakgebieden?
a. Ze kennen alle drie een jaarcyclus.
b. Kwaliteits- en financieel management kennen een jaarcyclus, maar capaciteitsmanagement niet.
c. Capaciteits- en financieel management kennen een jaarcyclus, kwaliteitsmanagement
in principe niet.
d. Bij alle drie de taakgebieden mag naar eigen inzicht een jaarcyclus worden gehanteerd
of een langere of kortere periode.
a. Onjuist. Kwaliteitsmanagement kent geen jaarcyclus.
b. Onjuist. Kwaliteitsmanagement kent geen jaarcyclus, capaciteitsmanagement juist wel.
c. Juist. Kwaliteitsmanagement kent in principe geen jaarcyclus, de andere twee wel. Zie
hoofdstuk 33.
d. Onjuist. Capaciteits- en financieel management kennen een jaarcyclus.
33-7. Binnen kwaliteitsmanagement worden kwaliteitsnormen indien nodig aangepast. Dat verloopt als volgt.
a. Allereerst worden de kwaliteitsnormen geselecteerd, daarna wordt er een waarde aan
toegekend.
b. De kwaliteitsnormen zijn een vaste set, alleen de waarden worden indien nodig aangepast.
c. De set kwaliteitsnormen wordt hier aangepast, de waarden zijn al eerder vastgesteld en
wijzigen hier daarom niet,
d. De set kwaliteitsnormen wordt doorgestuurd naar contractmanagement. Van daaruit
worden de aanpassingen aangeleverd die dan in kwaliteitsmanagement worden verwerkt.
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a. Juist. Dit is de correcte volgorde om kwaliteitsnormen aan te passen. Zie hoofdstuk 33.
b. Onjuist. De set van kwaliteitsnormen kan worden aangepast: er kunnen normen worden
toegevoegd, aangepast of verwijderd.
c. Onjuist. Ook de waarden die bij de kwaliteitsnormen horen, worden hier indien nodig
aangepast.
d. Onjuist. De kwaliteitsnormen worden hier vastgesteld en vervolgens kunnen deze ook
in Contractmanagement worden gebruikt.

3. MCTL ADVANCED-BASIS - PROEFEXAMENVRAGEN
Voor dit hoofdstuk zijn de volgende proefexamenvragen op advanced-basisniveau beschikbaar. Het zijn open vragen waarop u de antwoorden in de tekst van dit hoofdstuk kunt
terugvinden. Om veel herhaling te voorkomen is daarom hier geen aparte uitleg per vraag
opgenomen.
Vraag 1 (5 punten): Leg in eigen woorden de termen KSF en KPI uit en maak het verschil
tussen beide duidelijk.
Vraag 2 (5 punten): Leg in eigen woorden uit wat kwaliteitsvariatie is en wat het probleem is van een te grote kwaliteitsvariatie.
Vraag 3 (5 punten): Welke relatie bestaat er tussen Kwaliteitsmanagement en de taakclusters Operationeel support en Change support?
Vraag 4 (5 punten): Leg uit waarom kwaliteitsbewaking een permanente taak is en kwaliteit dus niet periodiek met een evaluatie kan worden bewaakt.

NUTTIGE WEBSITES EN BOEKEN
Vanuit functioneel perspectief zijn de volgende websites interessant voor taakgebied Kwaliteitsmanagement:
▪

▪

•

www.mctl.nl
MCTL.nl – Website met alle informatie over MCTL; de achtergrond, een beschrijving van het model, video’s, artikelen, etc. etc. Alle documenten, waaronder dit
document, zijn vanaf deze website te downloaden.
www.bisl.nl
BiSL.nl – Website met alle informatie over BiSL. BiSL is, als voorganger van MCTL,
interessant vanwege de verzameling Best Practices, whitepapers en artikelen die
op deze website zijn te vinden.
http://www.wikipedia.nl
Wikipedia – beschrijving van ISO-norm 25010

Vanuit functioneel perspectief zijn de volgende boeken interessant voor taakgebied Kwaliteitsmanagement:
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▪
▪

Vreven, G., Schiltmans-Bakker, H. (2004). Kwaliteitsmanagement van de ICT. Den
Haag: Academic Service.
Oakland, J.S.,Porter, L. (1994). Cases in kwaliteitsmanagement. Amsterdam: Management Press b.v.
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