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1 Kader voor verandermanagement 
1.1 Inleiding 

Verandermanagement is een breed begrip. In de context waarin wij het gebruiken betekent 
verandermanagement het sturen van de digitale transformatie. 

De term ‘digitale transformatie’ suggereert dat we te maken hebben met een omzetting, c.q. een 
tijdelijke aangelegenheid. Dat klopt ook, het doel van de digitale transformatie is om het aanpasbaar 
vermogen van de organisatie te maximaliseren om bestaansrecht te behouden/te vergroten in een 
steeds veranderende omgeving waarbij informatietechnologie een dominante rol speelt. 

De vraag is nu: hoe weten we wanneer we getransformeerd zijn? Het vergroten van de 
automatiseringsgraad is niet voldoende. Op een of andere manier moeten we ook weten of het 
aanpasbaar vermogen van de organisatie is gemaximaliseerd. Dit artikel geeft op praktische wijze 
inzicht hoe we dit kunnen meten. 

1.2 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 is de kern van de zaak. We zullen achtergrondinformatie in de bijlage plaatsen. De lezer 
kan ervoor kiezen om eerst de bijlage door te nemen alvorens dit hoofdstuk tot zich te nemen. In 
ieder geval wordt hoofdstuk 2 voorzien met verwijzingen naar de bijlage. 

Hoofdstuk 3 beschrijft de aanpak die Armana Cloud hanteert als klanten vragen om de dienst 
‘verandermanagement’. 

Hoofdstuk 4 beschrijft de campus training ‘verandermanagement’ waardoor de klant in staat is om 
grotendeels zelf de werkzaamheden in te vullen. 
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2 Maximaliseer het aanpasbaar vermogen 
2.1 De praktische benadering 
Het vak informatiemanagement is volwassen geworden. Diverse methoden en paradigma’s zijn 
ontwikkeld om veranderingen te modeleren en te managen voor het IT-landschap. In de bijlage 
hebben we er een aantal opgesomd met verwijzingen naar verdere uitleg. 

Vaak zijn de methodieken complex en beperkt bruikbaar voor een bestuurder om op hoofdlijnen de 
digitale transformatie te sturen. Laat staan om te bepalen of de organisatie het maximale aanpasbare 
vermogen heeft bereikt. 

Vandaar dat wij een praktische wegwijzer hebben opgesteld die helpt in dit sturingsproces. Deze 
wegwijzer bestaat uit mijlpalen, randvoorwaarden en richtlijnen, die we per paragraaf (2.2. t/m 2.9) 
uitwerken. Deze mijlpalen, randvoorwaarden en richtlijnen noemen we ‘transformatiefactoren’. Als 
een organisatie voldoet aan deze transformatiefactoren, is de organisatie digitaal getransformeerd. 

2.2 De organisatie en innovatie 
Laten we beginnen met de ontwikkelfasen van een organisatie. Diverse onderzoeks- en 
consultancyfirma’s hebben hier al veel over gepubliceerd. Feitelijk komt het erop neer dat een 
organisatie een reeks van innovatiecycli doormaakt totdat de organisatie wordt opgeheven. Voor 
meer achtergrond zie bijlage. Elke innovatiecyclus bestaat uit vier fasen: 

1) Ontwikkel of entrepreneurfase. 
2) Groei of expansiefase. 
3) Beheer of optimalisatiefase 
4) Afbouwfase. 

Voor het digitaal transformeren is het belangrijk om te weten: 

1. In welke fase zit de organisatie nu? 
a. Hoe veranderlijk is het applicatielandschap in relatie tot deze fase en kunnen 

leveranciers en IT-afdeling hiermee omgaan? 
b. De fase bepaalt ook de sturingsdoctrine. Levert de IT hier een bijdrage aan? 

2. Welke duur heeft ongeveer de gehele cyclus? 
a. Is het aankoopbeleid afgestemd op deze periode? 
b. Kunnen leveranciers meebewegen in de fasering zoals ingeschat? 

Een beeld van de cycli is een randvoorwaarde om überhaupt het verandermanagement in te vullen. 
Met name het inkoopbeleid kan dan al grof worden ingevuld. Meestal hanteren we hiervoor Kraljic. 
Daarnaast geeft de fasering aan hoe veranderlijk het applicatielandschap moet zijn. Bij fase 1 en 2 
moet je rekening houden met de mogelijkheid dat het applicatielandschap nog behoorlijk kan 
veranderen, terwijl bij fase 3 en 4 meestal een dominant pakket wordt gekozen om maximaal te 
kunnen optimaliseren en standaardiseren. 

http://www.armanacloud.com/
mailto:office@armanacloud.com


 
 

 
   Armana Cloud 

   Editie: 2021 

      Verandermanagement en IT 

  

 

Armana Cloud www.armanacloud.com  KVK 62564625 

   BIC KNABNL2H 

      IBAN NL86KNAB0722558147 

 

Verlengde Poolseweg 16 

4818 CL, Breda 

office@armanacloud.com 

 +31 (0)85 0520296 

 

4/13 

 

 

2.3 Locatie onafhankelijke processen 

Altijd en overal werken heeft sinds COVID-19 een extra dimensie gekregen. Meer organisaties hebben 
de weg naar de cloud gevonden. Dat we op afstand kunnen werken is natuurlijk niets nieuws. De 
vraag is “Hoe afhankelijk ben je als medewerker van je locatie?”. Natuurlijk zijn er situaties waarbij de 
fysieke afhankelijk onontkoombaar is. Bijvoorbeeld een fabriek met een machinepark is moeilijk te 
virtualiseren. Om te kunnen produceren heb je nu eenmaal je machines nodig. Het is in ieder geval 
zaak om te voldoen aan de volgende voorwaarden om digitale transformatie mogelijk te maken: 

• Je medewerkers kunnen op afstand bij al de applicaties en data. 
• Je organisatie heeft geen papieren administratie meer, de documentenstroom is 

gedigitaliseerd. Hierbij worden regels voor bewaartermijnen en bestandstoegang door 
systemen afgedwongen. 

• Je klanten en leveranciers zijn voorzien van portals om administratieve taken af te handelen. 
• De digitale toegangsvoorzieningen van je organisatie voldoen minimaal aan ‘eIDAS 

substantieel’. Verder heeft je organisatie een privacy beleid en voldoet aan de AVG. 
• Je processen en relatie met informatiesystemen zijn gedocumenteerd en deze documentatie 

wordt minimaal maandelijks1 gecontroleerd op ‘opzet – bestaan en werking’. 
• De operationele gezondheid van je IT is centraal te meten. Je hebt bijvoorbeeld een 

ticketsysteem voor storingen en veranderverzoeken. Dit systeem is aangesloten op je 
strategische IT-partners (strategisch in de zin van Kraljic). 

• Op afstand communiceren met klanten en leveranciers is mogelijk en je communicatie-
experts hebben een succesvolle campagne gevoerd richting deze doelgroepen om contact 
op afstand te stimuleren. 

• Je marketing en sales maakt actief gebruik van social media en leads worden ook via dit 
kanaal gerekruteerd. 

• Je infrastructuur is maximaal in de cloud en je hebt een cloud continuïteitsplan. 

2.4 Beheer versus ontwikkeling 

De organisatie heeft geanticipeerd op minimaal de matrixorganisatie zodat beheer (dagelijkse gang 
van zaken) en ontwikkeling (verbeterprojecten) zijn georganiseerd. Minimaal dient te worden bereikt 
dat een medewerker die deel uit maakt van een project ook de tijd krijgt om zijn of haar bijdrage aan 
het project te leveren, zonder in conflict te geraken met het lijnmanagement. Een bijdrage aan een 
project moet geen zijdelingse bezigheid zijn. 

Vaak zie je dat organisaties hiermee worstelen. Het claimen van uren is natuurlijk een politieke 
aangelegenheid. Door van tevoren afspraken te maken over de inzet van beheer en ontwikkeling, 
voorkomen we dat medewerkers overbelast raken. “Het zijn altijd dezelfde” is een vaak benoemde 
kreet als dit niet is ingeregeld. 

 
1 De frequentie is erg organisatie afhankelijk. 
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2.5 Doorgeefluiken 

Elke organisatie heeft te maken met zogenaamde doorgeefluiken. Dit kan slaan op functies of 
processen. Een kritische blik is noodzakelijk om na te gaan in hoeverre deze doorgeefluiken waarde 
toevoegen. De belangrijkste valkuil bij het kritisch beoordelen is dat we de softe kant verwaarlozen. 
Natuurlijk kun je alles bedrijfseconomisch weg organiseren. Factoren als menselijke aandacht, een 
handmatige check kunnen zeker een toegevoegde waarde leveren. Voor dit probleem is geen 
toverformule te verzinnen. Vaak zijn klantonderzoeken een hulpmiddel om te meten in hoeverre de 
softe klantbeleving een bijdrage levert aan het onderscheidende vermogen van de organisatie. Vanuit 
de transformatie gezien, kan worden gekeken wat de besparing is om doorgeefluiken weg te 
automatiseren. Deze besparing moet dan worden gewogen tegen de meerwaarde die momenteel 
wordt geleverd. Algemeen geldt dat repeterende (administratieve) handelingen vaak weg kunnen 
worden geautomatiseerd. 

2.6 Onderscheidend vermogen 

Vanuit Armana gebruiken we meestal de waardestrategieën van Michael Treacy en Fred Wiersema 
om het onderscheidend vermogen op scherp te zetten. Belangrijk voor een digitale transitie is dat de 
gehele organisatie doordrongen is van de gekozen waardestrategie. Is dit besef er niet dan zul je zien 
dat bij pakketselecties (waar meestal meerdere afdelingen zijn betrokken) de verschillen in de 
beleving van de waardestrategie worden ‘uitgevochten’. Resultaat is vaak een compromis om de 
vrede te bewaren. Meestal is dit compromis niet het beste voor de organisatie. De meest organisaties 
worstelen met ‘operational excellence’ en ‘customer intimacy’. Vaak wordt ‘customer intimacy’ gezien 
als ‘aandacht voor de klant’. Dit is de meest gemaakte fout. Aandacht voor klanten moet je bij elke 
waardestrategie hebben. Bij ‘customer intimacy’ leveren we klant-unieke oplossingen en bij 
‘operational excellence’ onderscheidt de organisatie zicht door het proces en wil zo snel en zo 
doelmatig mogelijk de afzet realiseren. 

2.7 Verkenning op disruptieve ontwikkelingen 

Bij marktonderzoek is het zaak om disruptieve ontwikkelingen te volgen. Beperk je daar niet tot je 
geografische markt. Ontwikkelingen in Japan kunnen volgende week worden geïntroduceerd in 
Nederland. Armana gebruikt meestal de handvaten die worden gegeven door ‘disruptive innovation’ 
van Clayton Christensen. Het volgen van deze ontwikkelingen is natuurlijk om intern een brainstorm 
te houden over de impact op je organisatie. Het is moeilijk om aan te geven hoe vaak je hier 
onderzoek moet naar doen. Onze inschatting is dat je 2 keer per jaar een onderzoek moet doen in 
combinatie met een brainstorm. Doel is om dan de grootste verander-bottlenecks te identificeren en 
na te gaan of dit kan worden verholpen. 
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2.8 De flexibele schil 

Er bestaat geen standaard om de ideale flexibele schil te bepalen. Het blijft maatwerk. Elke 
organisatie moet de juiste balans zien te vinden tussen de vaste kern en de flexibele schil voor wat 
betreft de inzet van arbeid. Op basis van diverse publicaties kunnen we voorzichtig concluderen dat 
gemiddeld 30% van de werkzame beroepsbevolking uit flexibele arbeid bestaat. 

Daarnaast hebben we ook de interne flexibiliteit. Dit betreft de variatie in de inzet van het eigen 
personeel van een bedrijf. Het eigen personeel kan tijdelijk meer/minder uren gaan werken, of op 
andere taken worden ingezet. 

Het hebben van een flexibele schil lijkt ons een verstandige zaak, vanuit onze invalshoeken kijken we 
meer naar bepaalde afhankelijkheden voor wat betreft de technische IT-expertise en hoeverre deze 
bedrijfskritische factoren zijn. 

2.9 Datastrategie 

Om een datastrategie te formuleren is het van belang om te voldoen aan de volgende voorwaarden: 

• De relaties tussen data, applicaties en processen zijn duidelijk en onderhoudbaar 
gedocumenteerd. Wanneer en waarvoor gebruik je informatie? 

• De wijze hoe data zich manifesteert is meetbaar voor wat betreft hoeveelheid, variatie, 
mutatiegraad, gestructureerde/ongestructureerde data, privacy gevoeligheid en 
betrouwbaarheid. Hoe ontwikkelt zich de data binnen de organisatie? 

• De informatievoorziening binnen de organisatie is georganiseerd zodat het op 
gestructureerde wijze minstens waarde toevoegt aan de tactische en strategische 
besluitvorming. Welke waarde voegt de data toe aan de bedrijfsvoering? 

De datastrategie kun je dan formuleren op basis van de genoemde voorwaarden en de volgende 
fundamentele activiteiten: 

• Databewerking: activiteiten om bijvoorbeeld de betrouwbaarheid van data te verbeteren of de 
doelmatigheid waarin data wordt verzameld te verbeteren. Een ander voorbeeld is de aanleg 
van een dataplatform om data-analyse mogelijk te maken. 

• Data-analyse: gebruik makende van machine learning en statistische technieken wordt de 
data geanalyseerd om de informatievoorziening van de organisatie te verbeteren. 

• Datavisualisatie: de inzichten die voortkomen uit de analysewerkzaamheden worden getoond 
en gedistribueerd via dashboarden en andere visualisatiemiddelen. 

De meeste transformatie factoren (zoals uitgelegd in voorgaande paragrafen) resulteren in het 
verhogen van de automatiseringsgraad waardoor de hoeveelheid en met name de afhankelijkheid 
van data significant groter wordt. Indien een organisatie geen datastrategie heeft, betekent dit 
feitelijk geen grip op de data en daarmee de organisatie. Het voeren van een datastrategie is daarmee 
een belangrijke transformatiefactor. 
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3 Invulling door Armana 
3.1 Maatwerk en doelmatigheid 

Maatwerk vormt de basis van onze aanpak. Elke klant is weer anders. Misschien zijn de technische 
componenten vaak hetzelfde, de wijze waarop ze worden ingezet verschilt vaak van klant tot klant. 

Om te voorkomen dat er kostbare intakes moeten geschieden, optimaliseren we meteen onze inzet 
door eerst op bestuurders en/of managementniveau kennis te maken en kort daarna een 
overzichtscursus te organiseren van Microsoft 365. Enerzijds dragen we dan kennis over aan de 
deelnemers en gedurende de cursus inventariseren we meteen behoefte en oplossingsbeelden. Tot 
slot evalueren we de bevindingen en we stellen samen een marsroute op. 

3.2 Marsroute IT 

Bij het tot stand komen van de marsroute zetten we binnen een maand diverse diensten in om een 
visie, missie en strategie uit te zetten inclusief een ontwikkelkalender. Deze ontwikkelkalender is een 
programma op hoofdlijnen om de digitale transformatie te realiseren waarin we de transformatie-
factoren adresseren. Vanzelfsprekend zullen we de marsroute verifiëren met bestaande (en waar 
nodig nieuwe) ketenpartners verifiëren. De klant is en blijft in control van de IT-waardeketen en 
samen zetten de digitale transformatie in. 

3.3 Tarief 

Het opstellen voor de marsroute, inclusief de voorbereidende werkzaamheden en training, zal 
variëren tussen de € 5.500,00 en € 7.500,00. De variatie zit in aantal te voeren gesprekken en de 
mate van analysewerkzaamheden. Uit de marsroute kan blijken dat de klant verder een beroep wil 
doen op Armana. Afhankelijk in welke mate (volume en type werkzaamheden) zal Armana haar 
werkzaamheden uitvoeren voor het uurtarief dat varieert tussen € 85,00 en € 150,00 per uur. De 
voordelen van onze aanpak uiten zich als volgt: 

• Snel duidelijkheid over budget, doorlooptijd en kwaliteit. Dit betekent meer zekerheid in vorm 
van voorspelbare kosten, investeringen en voordelen wat betreft de digitale transformatie. 

• Optimale samenwerking met ketenpartners en andere stakeholders omdat we zorgen dat in 
de juiste volgorde zonder overlappende investeringen de transformatie wordt ingezet. 
Hierdoor worden kosten bespaard en daarmee doen we meer inzet in met minder tijd. 

• Het kennisniveau van medewerkers wordt verhoogd, waardoor er meer gebruikersgemak 
ontstaat hetgeen bevorderlijk is voor de werksfeer. 

• De werkvloer, directie en management lagen worden op doelmatige wijze betrokken bij het 
opstellen van de marsroute. Hierdoor zal de organisatie zich als geheel beter profileren door 
een eenduidige veranderdoctrine. 

• U blijft in controle van de gehele IT-waardeketen. Dit betekent dat bestaande relaties die 
waardevol voor u zijn, deze rol ook in de toekomst blijven vervullen. 
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4 Programma campus ‘verandermanagement’ 
4.1 Opzet campus training 

De training is gericht op bestuurders zoals CEO, COO CFO, CIO. Hoewel we veel tactische sturing en 
systemen laten zien vertalen we deze naar leiderschapsvaardigheden en concepten. 

De dienstverlening van hoofdstuk 3 kan grotendeels worden vervangen door een campustraining. 
Hierdoor is de klant in staat om de marsroute zelfstandig op te zetten. Slechts de Office 365 training 
en technisch consultancy vanuit Armana is nodig om het marsroutetraject geheel te doorlopen. 

Naast het behandelen van theorie en voorbeeld cases, gaan we ook in op motivatie en 
inspiratietechnieken om medewerkers, klanten en partners mee te krijgen in de verandering ofwel de 
digitale transformatie. Digitale transformatie is geen doel op zich. We doen het om betekenis te 
houden als organisatie in het informatietijdperk. 

We hebben voor deze training een campustraining opgezet van 1-1/2 dag. Het grote voordeel van 
deze vorm is, dat in korte tijd veel kennis kan worden overgedragen en blijft hangen. Daarnaast is 
ruimte om nieuwe contacten op te doen. Het aantal deelnemers is beperkt tot 10 personen om de 
kwaliteit van kennisoverdracht te kunnen garanderen. 

De training is inclusief overnachting en diner, lunches en koffie/thee. (zie verder in dit hoofdstuk). Er 
zullen 2 tot 3 trainers aanwezig zijn en een gastspreker voor het avondprogramma. Overnachting is in 
5 sterren hotel met à la cart menu voor diner en lunch. 
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4.2 Overzicht programma DAG 1 

09:00u - 10:00u inloop met koffie/thee 
Voor diegene die wat vroeger komen is koffie en thee beschikbaar en kun je kennis maken met de 
andere deelnemers. We beginnen stipt om 10:00u met de training. 

10:00u – 10:15u introductie deelnemers en trainers 
Tevens ontvangst trainingsmateriaal en toelichting programma. 

10:15u – 12:30u Fase organisatie en de IT-omgeving 
• Waarom is organisatiefasering van belang voor digitale transformatie? 
• Aansturen van inkoopprocessen. 
• Toelichting IT-landschap en algemene vuistregels. 
• Workshop: MT-simulatie: 

IT-manager moet worden aangestuurd door de deelnemer (bestuurder). 

12:30u – 13:15u Lunch 
Lunch en mogelijkheid tot nadere kennismaking deelnemers. 

13:15u – 14:30 Digitale identiteit en AVG 
• Wat is digitale identiteit en wat is de relatie met AVG? 
• Aansturen security en privacy. 
• Aansturen doelmatigheid processen en risico’s. 
• Oefeningen: aan de hand van online vragen en antwoorden gezamenlijk behandelen. 

14:45u – 16:00u Aansturen IT-kwaliteit 
• Uitleg IT-kwaliteit en IT-volwassenheid en relatie met impact op organisatie. 
• Oefengesprekken met IT-leverancier bij beoordeling voorstel op bestuurlijk niveau. 

16:15u – 17:30 Waardestrategie 
• Uitleg waardestrategie en meest gemaakte fouten. 
• Workshop: MT-simulatie met beoordeling voorstel branding vanuit communicatie. Deelnemer 

speelt bestuurder. 
• Workshop: MT-simulatie met beoordeling voorstel ERP-applicatie. Deelnemer speelt 

bestuurder. 

18:00u diner 

19:30u – 21:00u Gastspreker(s) en vervolgens brainstorm 
Armana heeft verschillende gastsprekers die regelmatig aanwezig kunnen zijn. Het betref meestal 
een onderwerp zoals: Digitaliseren, security, motivatietechnieken voor personen. 

21:00u borrel 
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4.3 Overzicht programma DAG 2 

08:00u – 09:00u gezamenlijk ontbijt deelnemers 
• Tijdens ontbijt wordt korte presentatie gegeven over SharePoint met een overzicht van 

kansen en bedreigingen. 
• Oplossingen als alternatief voor Microsoft 365. 

09:00u – 10:45u De cloud marktontwikkelingen en de bestuurlijke praktijk 
• Overzicht van marktontwikkelingen en we behandelen de cases* per deelnemer. 
• Inspiratietechnieken om digitale transformatie te leiden. 
• Deelnemers geven een presentatie over de digitale koers. 
• Vervolgens zullen we gezamenlijk met vragen de diverse presentaties beoordelen, verfijnen 

en geven tips. 

*Armana heeft van tevoren een scan uitgevoerd bij elke deelnemer. 

11:00u – 12:00u datastrategie en AI 
• Nadere uitleg over datastrategie en kunstmatige intelligentie. 
• Marktontwikkelingen en praktijk cases. 
• Relevantie voor organisaties in het algemeen. 
• Specifiek adviezen voor deelnemers. 

12:00u – 13:00u Lunch met terugblik en ontvangst en toelichting beleidsnotitiesjablonen 
• Rondvraag deelnemers. 
• Ontvangst en toelichting sjablonen voor beleidsnotities. 

4.4 Tarief 

Het tarief voor deelname is € 895,00 (exclusief BTW) per deelnemer. Dit is inclusief: 

• Trainingsmaterialen; 
• Overnachting 4 sterren hotel; 
• Diner, lunch (2x), ontbijt; 
• Parkeren. 

Annuleringkosten en condities: 

• 15 dagen of eerder voorafgaande de training: geen annuleringskosten; 
• Vanaf 14 dagen voorafgaande de training: 30% van het tarief; 
• Vanaf 5 dagen voorafgaande de training: 50% van het tarief; 
• Training is niet te verrekenen met lopende strippenkaarten; 
• Een laptop meenemen is een vereiste om de training te kunnen volgen. 
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Bijlage 
Methoden voor informatieplanning en management 
De volgende methoden komen wij in de praktijk tegen en worden gebruikt om veranderingen voor het 
IT-landschap te moduleren. 

• Unified Modeling Language zie https://www.uml-diagrams.org/ 
• BPMN Specification - Business Process Model and Notation 
• BiSL Foundation - Home - BiSL Foundation 

Organisatieontwikkeling, de innovatiecyclus. 
Organisatieontwikkeling zien we feitelijk als een portfolio-ontwikkeling (product of dienst). Elk product 
dat op de markt wordt gezet, doorloopt een viertal verschillende fasen die worden beschreven in de 
productlevenscyclus. De snelheid waarmee elk product zich door deze cyclus begeeft, is afhankelijk 
van onder meer de marktvraag en de gebruikte marketinginstrumenten. De duur van iedere fase kan 
variëren van enkele weken tot vele decennia. Afhankelijk van de fase waarin een bepaald product 
zich bevindt, zijn er enkele combinaties uit deze marketingmix die over het algemeen het beste 
resultaat hebben. Feitelijk komt het erop neer dat een organisatie een reeks van innovatiecycli 
doormaakt totdat de organisatie wordt opgeheven. Elke innovatiecyclus bestaat uit vier fasen: 

1) Ontwikkel of entrepreneurfase. 
2) Groei of expansiefase. 
3) Beheer of optimalisatiefase 
4) Afbouwfase. 

We hanteren deze wat beperkte invalshoek om de managementdoctrine scherp te krijgen. Menig 
organisatiedeskundige zal hier wellicht bezwaar tegen maken, echter vanuit de praktijk gezien 
merken we dat deze benadering het beste werkt. 

Wat bedoelen we met managementdoctrine? Dit is feitelijk de sturing (lees marketingmix) die 
gewenst is. Zo zal bij de fase ‘ontwikkeling’ de focus liggen op innovaties maar zijn er ook nog veel 
onzekerheden. Dit zal zich ook moeten vertalen in het IT-landschap, waarbij bepaalde keuzes worden 
uitgesteld of net worden gemaakt. Zo kan worden besloten om een primair pakket niet te vernieuwen 
en het onderhoud in een contract af te dichten voor de komende jaren om een zekere mate van rust 
te creëren zodat de ontwikkeling van de IT op andere fronten eerst voorrang krijgt. 

http://www.armanacloud.com/
mailto:office@armanacloud.com
https://www.uml-diagrams.org/
https://www.bpmn.org/
https://bislfoundation.nl/
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Inkoopbeleidsvorming met Kraljic 

In 1983 presenteerde Peter Kraljic een nieuwe inkoopstrategie. De theorie is nog steeds actueel en 
wordt nog veel gebruikt. Volgens Kraljic worden producten en diensten geclassificeerd op basis van: 

• Inkooprisico: Is het product eenvoudig te krijgen? Zijn er veel leveranciers die dit product 
kunnen leveren? Komt dit product uit een politiek stabiele of instabiele regio? 

• Invloed op het bedrijfsresultaat: Hoe belangrijk is dit product voor het eindproduct van de 
organisatie? Komt de levering van het eindproduct van de organisatie in gevaar wanneer het 
product of de dienst niet geleverd wordt? 

Een goede uitleg is te vinden op Wat is de Kraljic Matrix? (vendorlink.nl) 

De eIDAS-standaard 
De Europese eIDAS-verordening is op 29 september 2018 ingegaan. Vanaf dat moment moeten 
publieke organisaties en private organisaties met een publieke taak Europees erkende inlogmiddelen 
accepteren binnen de digitale dienstverlening. Hiermee wordt het makkelijker en veiliger om binnen 
Europa online zaken te regelen. Zie eIDAS - Digitale Overheid 

Cloud continuïteitsplan 
Een cloud continuïteitsplan is een uitwijkmaatregel indien de centrale Cloud voorzieningen langer dan 
de afgesproken serviceniveaus niet beschikbaar zijn. Er kunnen dan verschillende scenario’s worden 
gekozen: 

1) Geen herstel en alleen communiceren. 
2) Alleen herstel van documenten en bestanden. 
3) Volledig herstel in een uitwijkvoorziening. 

Waardestrategieën van Michael Treacy en Fred Wiersema 
Volgens Michael Treacy en Fred Wiersema is het hoofdzaak om de nummer één in de markt te zijn in 
Product leadership (productinnovatie), Customer intimacy (klantgerichte oplossingen) of Operational 
excellence (superieure operatie en uitvoering). Treacy en Wiersema pleiten voor het beheersen van 
alle drie de disciplines waarbij de organisatie dient te excelleren op één discipline. 

Disruptieve ontwikkelingen 
Een mooie site over dit onderwerp: 
Disruptive Innovations - Christensen Institute : Christensen Institute 

Data (gestructureerd of ongestructureerd) 
Data is gestructureerd als deze eenvoudig in traditionele informatiesystemen zijn te verwerken zoals 
een database, spreadsheet of databestand. Indien data chaotisch is wat betreft structuur en 
samenhang, wordt het steeds moeilijker om dit in traditionele systemen te verwerken. Dit noemen we 
ongestructureerde data. Een goed voorbeeld is foto’s. Een foto bevat veel informatie die niet 
eenvoudig te verwerken is. Een ander voorbeeld is het verwerken van data (film, foto, tekst, 
symbolen) afkomstig van social media. 

http://www.armanacloud.com/
mailto:office@armanacloud.com
https://www.vendorlink.nl/blog/kraljic-matrix
https://www.digitaleoverheid.nl/dossiers/eidas/
https://www.christenseninstitute.org/disruptive-innovations/
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Machine learning 
Machine learning is een vorm van kunstmatige intelligentie (AI) die is gericht op het bouwen van 
systemen die van de verwerkte data kunnen leren of data gebruiken om beter te presteren. 
Kunstmatige intelligentie is een overkoepelende term voor systemen of machines die de menselijke 
intelligentie nabootsen. 

Het verschil: kunstmatige intelligentie (AI) is erop gericht functies van intelligentie te ontwikkelen 
buiten het menselijke brein. Machine Learning (ML) houdt zich bezig met de ontwikkeling van 
algoritmes en technieken om AI te bereiken. 

Deep learning is een discipline van machine learning, waarin gelaagde neurale netwerken leren van 
grote hoeveelheden data. Met machine learning refereren we aan algoritmen waarvan de 
performance verbetert naarmate ze vaker aan data worden blootgesteld. 

http://www.armanacloud.com/
mailto:office@armanacloud.com

