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V
rijwel iedere organisatie is afhan-
kelijk van informatietechnologie, 
maar lang niet elke organisatie 
ontwikkelt haar eigen software. 
Ziekenhuizen, gemeenten, mid-

delgrote bedrijven en allerlei andere organisa-
ties schaffen voornamelijk standaardpakket-
ten aan, die ze vervolgens zo goed mogelijk in 
hun bestaande informatievoorziening inpas-
sen. Omdat informatie altijd op meerdere plek-
ken ontstaat en nodig is, worden tussen die ap-
plicaties koppelingen aangelegd in soorten en 
maten. Zo ontstaan zeer complexe landschap-
pen die steeds moeilijker aan te passen zijn.
Tegelijkertijd neemt de druk om de informa-
tievoorziening snel te kunnen veranderen toe. 
De overheid digitaliseert, klanten en gebrui-

kers worden veeleisender, leveranciers komen 
vaker met updates en ketenintegratie wordt 
belangrijker. Dat wringt.
Wie zelf software ontwikkelt, probeert wend-
baar te worden door agile development te 
 omarmen. Voor organisaties die niet of nauwe-
lijks zelf bouwen, is dat geen logische optie. 
Zelfs DevOps – kort gezegd: agile voor beheer-
ders – werkt niet zomaar, omdat het een 
 nauwe samenwerking tussen ontwikkelaars 
en  beheerders voorstaat en niet iedere organi-
satie met iedere leverancier een innige relatie 
kan hebben.
Wij zijn ervan overtuigd dat als business en IT 
het echt willen, de wendbaarheid van ogen-
schijnlijk traag bewegende IT-landschappen 
sterk kan worden verbeterd. Dat vereist wel de 
moed om buiten gebaande paden te treden en 
om vanzelfsprekendheden ter discussie te 
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 stellen. Hoe zou het sneller kunnen dan ons 
standaardproces voorschrijft? Hoe kunnen we 
continu nieuwe functionaliteit beschikbaar 
stellen in plaats van enkele malen per jaar? 
Hoe kunnen we die grote, slecht begrepen 
 verandering in een serie kleine stappen 
 doorvoeren? Hoe kunnen organisaties met 
complexe IT-landschappen, maar met geen of 
weinig zelfbouw, wendbaarder worden? 
We doen zes suggesties.

1 Beschouw het landschap 
als een systeem
In veel organisaties wordt het IT-land-

schap gezien als een verzameling losse applica-
ties die zo goed mogelijk beheerd moeten wor-
den. Eigenaarschap en regie worden ook op dat 

niveau geregeld, met koppelingen als de lelijke 
stiefkinderen waar eigenlijk niemand voor wil 
zorgen. Deze manier van kijken lokt investe-
ringen uit in losse systemen of op zijn best in 
clusters van applicaties die onder dezelfde 
 afdeling vallen. Maar informatie laat zich niet 
in een hoek drijven – die stroomt door de 
 gehele organisatie.
Veranderingen resulteren daarom vaak in een 
hagelschot projectjes, soms samengebald in 
programma’s, die elkaar in de weg zitten en 
soms tegenwerken. In een complex landschap 
hebben lokale veranderingen echter altijd ge-
volgen op allerlei andere plaatsen: gekoppelde 
applicaties en de onderliggende platformen en 
middleware moeten worden aangepast, infor-
matiestromen verlegd, kennis bijgespijkerd, 
werkprocessen vernieuwd.
Door het landschap te beschouwen als een 

 enkel, samenhangend systeem, kan op een 
hoger niveau worden gestuurd en ontstaat 
meer grip op veranderingen.

2 Breng het landschap 
als  geheel in beeld
Als klant heeft een organisa-

tie weinig invloed op de architectuur 
van de applicaties die hij aanschaft, 
maar op het landschap als geheel valt 
wel winst te behalen. Daarvoor is in-
zicht en overzicht cruciaal: wat is er 
in huis aan technologie, functionali-
teit en data? Hoe hangt alles samen? 
Hoe lopen processen en waar wordt 
informatie gecreëerd, gedeeld en 
 gebruikt? Een gedeeld begrip van het 
grote geheel is daarbij vele malen 
 belangrijker dan formele correctheid 
en uitwerking tot op het kleinste 
 detail. IT-landschapsfotografie is een 
goede manier om dat gedeelde begrip 
te laten ontstaan.
Het begint bij een overzicht van wat 
er allemaal is aan applicaties en hoe 
ze min of meer samenhangen. Dat 
maakt het domino-effect van lokale 
veranderingen direct inzichtelijk. 
Vervolgens kan zo’n basisplaat 
 verrijkt worden met informatie die 
op een bepaald moment voor 
 bestuurders relevant is. Denk aan 
 risico’s, kosten of achterstallig on-
derhoud. Omdat landschapsfoto’s 
bedoeld zijn voor beslissers, moeten 
ze ook voor hen begrijpelijk zijn. 
Niet de IT is eigenaar van de infor-
matiesystemen en de daarin opgesla-
gen informatie, de organisatie is dat. 
Landschapsfoto’s worden daarom 
 opgesteld in een visuele taal die 
voor alle belanghebbenden begrij-
pelijk is (zie Automatisering-
Gids, 9 augustus 2007, 
 ICT-landschapsfoto onmisbaar 
voor besluitvorming).
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3 Breng de technische schuld 
onder controle
Ervaren softwareontwikkelaars we-

ten dat ze voortdurend aandacht moeten be-
steden aan de kwaliteit van hun broncode. Als 
de broncode vervuilt, wordt het moeilijker om 
aan te passen. Dit mechanisme staat bekend 
als technische schuld: wie de kwaliteit laat 
glippen, bouwt een steeds zwaardere schul-
denlast op. Datzelfde mechanisme is aanwezig 
op het niveau van IT-landschappen. De techni-
sche schuld van een landschap zit bijvoorbeeld 
in het gebruik van verouderde platformen, in 
handmatige koppelingen, ingewikkelde 
 inregelingen, gebrekkige documentatie, of 
slechte datakwaliteit – eigenlijk al het achter-
stallig onderhoud dat veranderen risicovol of 
moeilijk maakt.
Veel IT-landschappen zijn belast met een 
 torenhoge technische schuld. Meestal is die 

schuld onvoldoende in kaart gebracht, waar-
door het lastig is er verstandig mee om te 
gaan. De schuld op hoofdlijnen inzichtelijk 
maken is cruciaal, landschapsfoto’s zijn daar-
voor een goed vertrekpunt. Vervolgens kan die 
schuld in stapjes worden afgelost, terwijl tege-
lijkertijd het ontstaan van nieuwe schuld aan 
banden wordt gelegd. Enkele tips: lifecyclema-
nagement en tijdig upgraden van systemen 
helpt om problemen met legacy te voorko-
men. Kiezen voor standaardoplossingen en 
het beperken van specials dammen complexi-
teit in. Investeren in ontkoppelen van applica-
ties op technisch niveau maakt het landschap 
flexibeler – denk aan bussen, brokers en stan-
daardprotocollen. Bronsystemen aanwijzen, 
gebruiken, verbeteren en bewaken helpen om 
de datakwaliteit op te schroeven.

4 Zoek de pijn op
Een van de redenen dat de techni-
sche schuld in een landschap op-

loopt, is dat mensen van nature geneigd zijn 
om pijn te vermijden. Als het veel moeite kost 

om een nieuwe versie van het CRM-sys-
teem te implementeren, is het verlei-

delijk om de volgende upgrade maar 
een keertje over te slaan. Als het 

aansluiten op een servicebus 
veel ellende oplevert, is de 

kans groot dat nieuwe koppe-
lingen die bus zullen omzei-
len. Zo ontstaan langzaam 
maar zeker no go-areas in 
het landschap – systemen 
die niemand durft aan te 
passen omdat de risico’s 
te groot zijn dat er iets 
misgaat.
Het is zaak om door de 
 zure appel heen te bijten 
en juist de dingen die 
moeilijk zijn, veel vaker te 
doen. Daarvan worden ze 
elke keer iets gemakkelij-
ker en dat maakt de risico’s 
kleiner. De traditioneel 
defensieve IT-beheerorga-
nisatie wordt hiermee 
 offensief.
Grote taken kunnen het 
beste in kleine brokken 
worden verdeeld, om de 
pijn te verzachten. Dus 
niet in één keer van versie 
1.3 naar versie 10.5 sprin-
gen, maar eerst leren wat 
het betekent om naar 2.0 
over te gaan. Het is ver-
standig om voor elke ver-
andering een vangnet te 
creëren dat in staat stelt 
om snel fouten te detecte-
ren en in het ergste geval 
terug te keren naar de uit-
gangssituatie. Herhaalde 
handelingen zoveel mo-
gelijk automatiseren is 

daarbij een vereiste. 
Dat vergt investerin-
gen in tools voor 

 bijvoorbeeld automati-
sche regressietesten, 

deployment en continue monitoring van de 
gebruikservaring van het landschap. Voor een 
systeem als SAP zijn tools beschikbaar om 
 regressietesten te automatiseren en testdata 
synchroon te houden met productieomgevin-
gen. Een vakman werkt met professioneel 
 gereedschap.

5 Beleg eigenaarschap op 
het juiste niveau
In veel organisaties is eigenaarschap 

van IT belegd op het niveau van losse applica-
ties of hooguit groepjes. Vaak zijn er talloze 
applicaties aan te wijzen waarvoor niemand 
zich verantwoordelijk voelt. Soms is eigenaar-
schap een synoniem voor ‘de licentiekosten 
betalen’ en wordt het iets om te vermijden. 
 Informatie heeft zelden een eigenaar, of het 
moet zijn ‘wij allemaal’.
Met een IT-landschap dat voortdurend be-
weegt, is dat een onwenselijke situatie. De 
kans is groot dat projecten elkaar in de weg 
zitten in een slecht begrepen landschap met 
veel technische schuld en wederzijdse afhan-
kelijkheden.
Om toch grip op veranderingen te krijgen en 
ze in goede banen te kunnen leiden, moet er 
op landschapsniveau gestuurd worden. Dat 
vraagt om een eigenaar op bestuurlijk niveau 
die strategische keuzes maakt en prioriteiten 
stelt. Die eigenaar kan niet bij de IT-afdeling 
zitten: IT is niet de eigenaar van de informatie 
en de informatiesystemen, maar de beheerder/
leverancier ervan. De eigenaar zit bij de busi-
ness (of daar in ieder geval dicht tegenaan). 
Omdat de scope al snel te groot wordt om op 
detailniveau het overzicht te houden, kan de 
landschapseigenaar worden ondersteund door 
anderen die op tactisch niveau sturing geven 
aan de veranderingen in een organisatiedo-
mein. Dat vraagt wel een duidelijke afbake-
ning van applicaties en afspraken over wie 
 verantwoordelijkheid neemt voor welke 
 informatie.

6 Zorg dat de juiste mensen 
aan de juiste tafel zitten
Om weloverwogen keuzes te kun-

nen maken over de informatievoorziening van 
een organisatie, zijn kennis en ervaring nodig 
uit verschillende invalshoeken. De juiste men-
sen moeten daarom aan tafel zitten als er rich-
ting wordt gegeven aan de veranderingen in 
een IT-landschap. Zowel het bedrijfsmanage-
ment als IT-management hoort daarbij, maar 
ook inhoudelijke experts die de realiteit van 
de huidige situatie kennen en weten waar de 
pijn zit. Alleen zo’n multidisciplinair gezel-
schap, gevoed met informatie uit landschaps-
foto’s, heeft alle kennis paraat die nodig is om 
realistische besluiten te nemen. En om het 
passende tempo van continue ontwikke-
ling en innovatie te bepalen.
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