
Informatietechnologie in Nederland

In Nederland voert het Centraal Bureau voor de Statis-
tiek (CBS) structureel onderzoek uit naar de rol van
informatietechnologie in onze samenleving. Recente
bevindingen zijn te vinden in [CBS03]. Het rapport
schetst het beeld van een toenemende verspreiding van
het gebruik van informatietechnologie en een verdere
intensivering van het bestaande gebruik ervan.
De kengetallen uit het CBS-rapport geven een duide-
lijk beeld van een hooggeautomatiseerde samenleving.
In 2001 bedraagt het aandeel van de ICT-sector in de
totale economie bijna 5,5 procent. In Nederland wordt
in dat jaar meer dan € 15 miljard uitgegeven aan hard-
ware, software en aan informatietechnologiegerela-
teerde diensten. Meer dan negentig procent van alle
bedrijven is geautomatiseerd. Meer dan tachtig procent
van alle bedrijven heeft toegang tot internet. Ook de
overheid laat zich niet onbetuigd: alle overheidsorga-
nisaties maken gebruik van computers, vrijwel alle
gemeenten zijn via een website op internet aanwezig.
Vergelijkbare cijfers gelden voor het onderwijs, de zorg-
sector en andere sectoren. Meer dan zestig procent van
de werkzame bevolking verricht al dan niet regelmatig
beeldschermwerk. Thuis is het niet anders. 74 procent
van de Nederlandse bevolking beschikt in 2001 over één
of meer computers. Meer dan zestig procent van de
Nederlandse bevolking van zestien jaar en ouder
gebruikt internet.

We zijn inmiddels een aantal jaren verder. Het gebruik
van informatietechnologie is nog verder gestegen. Een
dergelijk intensief gebruik van informatietechnologie
moet wel invloed hebben op het gedrag van individuen
– als burger en als consument – en ook op de manier
waarop bedrijven en instellingen werken. Maar hoe

Informatietechnologie is een integraal onderdeel van ons leven geworden. We
gebruiken het dagelijks, meestal zonder erbij stil te staan. Van de
computersystemen van een bank tot het motormanagementsysteem in een
auto, van mobiele telefoon tot de laatste fantasytrilogie in de bioscoop, van
waterleiding tot breedbandaansluiting, van kinderbijslag tot pensioen:
informatietechnologie is letterlijk overal. Grote en kleine organisaties kunnen
niet meer zonder. Het openbare leven is ervan afhankelijk. Maar wat is de
economische en maatschappelijke impact van informatietechnologie? Wat
staat ons te wachten? En welke rol speelt de IT-auditor hierin?
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groot die invloed werkelijk is, is niet eenvoudig vast te
stellen, laat staan in getallen uit te drukken. Ten tijde
van de internethype eind jaren negentig dachten velen
dat de opkomst van internet een ware revolutie teweeg
zou brengen. In die voorspelde ‘nieuwe economie’ deden
consumenten al hun inkopen direct via internet, zouden
supermarkten en warenhuizen ophouden te bestaan,
zouden tussenpersonen worden weggevaagd, productie-
en distributieketens volledig geautomatiseerd, alle bank-
zaken via de mobiele telefoon geregeld en werden boe-
ken en tijdschriften niet meer op papier gedrukt maar
alleen nog via internet verspreid. Inmiddels weten we
beter. Van revoluties is geen sprake. Het is eerder zo dat
informatietechnologie stil, bijna sluipenderwijs deel is
gaan uitmaken van ons werk en ons privé-leven – net als
ooit elektriciteit, auto, telefoon en plastic. We kunnen
ons bijna niet voorstellen hoe het leven zonder infor-
matietechnologie zou zijn.

Economische gevolgen

Tot welke economische en maatschappelijke verande-
ringen leidt de grootschalige inzet van informatietech-
nologie? Welke impact heeft het gegeven dat in de digi-
tale economie gegevens wereldwijd met de snelheid van
het licht kunnen worden verspreid en voor iedereen toe-
gankelijk zijn?
Shapiro en Varian ([Shap98]) identificeren twee ver-
wachtingen die vergaande economische gevolgen kun-
nen hebben: een verwachte toename van de transpa-
rantie van markten en een verwachte daling van de
transactiekosten. Met andere woorden, het wordt voor
afnemers veel gemakkelijker om informatie over aan-
geboden producten te verkrijgen en onderling te verge-
lijken, en mede als gevolg hiervan zullen de kosten van
deze producten kunnen dalen. Deze verwachtingen lig-
gen ten grondslag aan een aantal gevolgen die in het
CBS-rapport worden geschetst:

Veranderingen in de distributieketen
Het toenemende gebruik van informatietechnologie kan
leiden tot aanzienlijke veranderingen in de distributie-
keten. Een voorbeeld hiervan is de vergaande koppeling
van de logistieke en financiële informatiesystemen van
afnemers, producenten en toeleveranciers, waarbij bij-
voorbeeld het onderschrijden van een bepaald voor-
raadniveau automatisch leidt tot een bestelling, of waar-
bij systemen automatisch offertes aanvragen bij ver-
schillende toeleveranciers en zelf de meest voordelige
aanbieding kiezen. Daarnaast geeft internet de consu-
ment een veel directere invloed op het proces: een bestel-
ling is het startsignaal voor een hele keten van inkopen,
produceren, assembleren, verzenden, factureren en
incasseren, die bij voorkeur automatisch en met zo wei-
nig mogelijk voorraden wordt uitgevoerd; zie bijvoor-
beeld [Vaas00].

Effectiviteit en efficiency
Als het goed is, worden investeringen in informatie-
technologie op de een of andere manier terugverdiend.
Dus één van de gevolgen van de inzet van informatie-
technologie zou moeten zijn dat bedrijven en instellin-
gen efficiënter en wellicht ook effectiever gaan werken,
aldus het CBS. Maar of de inzet van informatietechno-
logie echt leidt tot meetbare verbeteringen, is onderwerp
van discussie. Sommige auteurs trekken de toegevoeg-
de waarde van informatietechnologie sterk in twijfel.
Brynjolfsson ([Bryn98]) noemt het de productiviteits-
paradox: investeringen in informatietechnologie zouden
moeten leiden tot een verhoging van de productiviteit
van een onderneming, maar in de praktijk is die niet
meetbaar. Het CBS meet een hogere arbeidsproductivi-
teit bij bedrijven die innoveren en stelt tegelijkertijd vast
dat bedrijven die veel innoveren ook veel investeren in
informatietechnologie; het verband tussen informatie-
technologie en een hogere arbeidsproductiviteit is hier-
mee echter nog niet vastgesteld.

Marktprijzen
De inzet van informatietechnologie heeft vrijwel zeker
gevolgen voor de prijzen van goederen en diensten. Hier-
bij kan onderscheid worden gemaakt tussen traditione-
le producten en diensten enerzijds en informatiepro-
ducten anderzijds. Op markten met homogene, tradi-
tionele producten en diensten waar bijna uitsluitend op
prijs wordt geconcurreerd, kunnen de toegenomen
markttransparantie en de lagere transactiekosten leiden
tot lagere prijzen voor de consument. Als het om infor-
matieproducten gaat, is deze prijsverlaging wel heel
spectaculair. De productie en distributie van deze goe-
deren kan immers geheel elektronisch en daarmee tegen
zeer lage kosten plaatsvinden. Deze eigenschap leidt ech-
ter ook tot economische problemen. Het feit dat infor-
matie vrijwel kosteloos kan worden gekopieerd, leidt tot
een massale schending van het auteursrecht door con-
sumenten, dit tot grote schade van uitgevers, platenfir-
ma’s en andere producenten en leveranciers van infor-
matiegoederen.

Kwaliteit van dienstverlening
Zowel Rosenberg ([Rose04]) als het CBS voert aan dat
de inzet van informatietechnologie de kwaliteit van de
dienstverlening kan verhogen. Hiervan zijn vele voor-
beelden te noemen. Door bijvoorbeeld digitale klant-
dossiers direct op het scherm te tonen bij een binnen-

25

IT-auditing: krimp of groei? Compact 2005/1

Informatietechnologie is bijna

sluipenderwijs deel gaan uitmaken van ons

werk en ons privé-leven



komend telefoongesprek kunnen veel bedrijven en instel-
lingen hun klant sneller te woord staan dan vroeger. Via
toegankelijke websites kunnen consumenten snel en
gemakkelijk een vakantie boeken. Door een goede regi-
stratie van klanten kunnen bedrijven hun producten en
diensten beter afstemmen op de wensen van de indivi-
duele consument. Door het gebruik van snelle compu-
ters kunnen filmmaatschappijen hun animaties nog
realistischer maken. Maar elke consument kent de tegen-
voorbeelden waarbij in het geheel geen sprake is van
kwaliteitsverbetering: neem de lange wachttijden bij call-
centers, spam bij e-mail, privacyschendingen door direct-
marketingbedrijven, websites die niet werken of de
zoveelste clichématige animatiefilm uit een grote film-
fabriek. ‘For a list of all the ways technology has failed
to improve the quality of life, please press three’, aldus
de Amerikaanse schrijfster Alice Kahn.

Een ander economisch effect van informatietechnologie is
de impact op macro-economisch niveau. De afgelopen
decennia hebben de spectaculaire successen van de half-
geleiderindustrie een impuls aan de wereldeconomie gege-
ven die moeilijk overschat kan worden. De pc-hype in de
jaren tachtig en de internethype aan het eind van de jaren
negentig liggen menigeen nog vers in het geheugen. In
beide gevallen werd een economische hausse gevolgd door
een periode van scherpe economische neergang.

Sociale gevolgen

Het gebruik van informatietechnologie leidt zonder
enige twijfel ook tot sociale veranderingen. Die veran-
deringen zijn zeer divers en in een aantal gevallen ingrij-
pend. Rosenberg ([Rose04]) beschrijft een groot aantal
sociale gevolgen; hieronder een korte samenvatting en
aanvulling.

Werkgelegenheid
Eén van de bekendste en meest besproken gevolgen van
automatisering is het effect op de werkgelegenheid. Het
lijkt voor de hand te liggen dat activiteiten die erop
gericht zijn de inzet van menselijke arbeid te minimali-
seren, zoals automatisering en robotisering, uiteindelijk
zullen leiden tot een afname van de werkgelegenheid.
Maar volgens Rosenberg heeft technologische innovatie
in zijn algemeenheid, historisch gezien, nooit geleid tot
een afname van het aantal arbeidsplaatsen, met uitzon-
dering van specifieke perioden van economische reces-
sie. Onbekend is of hetzelfde geldt voor informatietech-
nologie. Zeker is dat informatietechnologie leidt tot een
verschuiving van banen; het verdwijnen van arbeids-
plaatsen in een sector waar automatisering plaatsvindt,
gaat gepaard met de creatie van arbeidsplaatsen in ande-
re sectoren, waaronder de ICT-sector. Zeker is ook dat
de invoering van informatietechnologie leidt tot een ver-
dere verandering van het werk, waarbij het aantal ‘blue
collar’-arbeidsplaatsen verder krimpt en het aantal ‘white
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collar’-arbeidsplaatsen verder stijgt, een trend die ove-
rigens al sinds 1900 waarneembaar is.

Kwaliteit van het werk
Ook de kwaliteit van het werk verandert onder invloed
van informatietechnologie. Interne notities en memoran-
da zijn op grote schaal vervangen door e-mail, hetgeen
niet direct heeft geleid tot een meetbare afname van de
interne correspondentie. Waar organisaties voor het vast-
leggen van bedrijfsactiviteiten nog geen tien jaar geleden
gebruikmaakten van bewerkelijke urenstaten, werkbrief-
jes, formulieren en dergelijke, wordt nu op grote schaal
gebruikgemaakt van efficiënte elektronische toepassin-
gen die op uniforme wijze te benaderen zijn en in toene-
mende mate aan elkaar worden gekoppeld. Of de ver-
wachte voordelen van deze ontwikkeling – efficiëntie, kos-
tenbesparing, verhoging van de kwaliteit van informatie
– altijd worden behaald, is de vraag. Wel blijkt uit studies
dat de vergaande automatisering van werkprocessen kan
leiden tot een verschraling van het werk, die onder meer
het gevolg is van een vermindering van de inhoudelijke
uitdaging, de afwisseling van de werkzaamheden en de
sociale contacten. Een ander veelbesproken gevolg van
automatisering is een sterke toename van het aantal geval-
len van repetitive strain injury (RSI).

De digitale samenleving
De opkomst van internet heeft een aantal ingrijpende
sociale gevolgen, waarvan het einde nog niet in zicht is.
Een bescheiden investering in een computer met internet-
aansluiting geeft elke burger niet alleen toegang tot enor-
me hoeveelheden informatie, maar geeft ook onbeperkte
communicatiemogelijkheden met de rest van de wereld,
desgewenst in anonimiteit of onder een schuilnaam. Zo
ontstaan virtuele gemeenschappen waaraan tientallen mil-
joenen mensen deelnemen, mensen die informatie uit-
wisselen over het onderwerp van hun belangstelling, men-
sen die nieuwe contacten leggen, informatie verzamelen
over producten voordat ze tot aanschaf ervan overgaan,
mensen die artikelen of diensten via internet bestellen,
enz. Volgens het CBS leidt het gebruik van internet en
mobiele telefonie onder jongeren tot nieuwe sociale con-
tacten, opmerkelijk genoeg vooral binnen de eigen woon-
plaats. Maar deze digitale samenleving heeft ook nadelen.
Omdat de virtuele samenleving alleen bereikbaar is voor
personen die kunnen beschikken over een computer met
internetaansluiting, ontstaat een digitale tweedeling in de
samenleving, een ontwikkeling waar ook de OECD zich
zorgen over maakt. Daarnaast brengt het massale gebruik
van internet specifieke problemen met zich mee, zoals
ongewenste e-mail (spam) en virussen.

Privacy
Ten slotte privacy, ofwel de bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer van het individu. Het lijdt geen twij-
fel dat de opmars van informatietechnologie een nade-
lig effect heeft op de privacy van burgers. Om verschil-
lende redenen – het koppelen van bestanden, de handel



in persoonsgegevens door commerciële bureaus, het ach-
terlaten van digitale sporen bij het gebruik van internet
– komen steeds meer persoonsgegevens beschikbaar in
het digitale domein, gegevens die in lang niet alle geval-
len zo adequaat worden beveiligd als volgens artikel 13
van de Wet bescherming persoonsgegevens zou moe-
ten gebeuren. Belanden zulke gegevens eenmaal op
internet, dan zijn zij tot in lengte van dagen toeganke-
lijk voor de rest van de wereld. Bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer is een onderwerp waaraan twintig
jaar geleden veel aandacht werd besteed. Maar privacy
lijkt de afgelopen jaren nog maar weinig mensen bezig
te houden. Bijkomend feit is dat privacy op gespannen
voet lijkt te staan met de vergaring van inlichtingen die
nodig is in het kader van terrorismebestrijding. Toch
blijft privacy een fundamenteel recht, dat in internatio-
nale wetgeving verankerd is. De verwachting is dat ver-
dere technologische ontwikkelingen – zoals de invoering
van digitale identiteitsbewijzen, de beschikbaarheid van
goedkope, microscopisch kleine camera’s en microfoons,
en nieuwe technieken voor het verzamelen en combi-
neren van gegevens uit verschillende bronnen – de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer verder
onder druk zullen zetten.

Over de economische en maatschappelijke impact van
informatietechnologie is dus veel te melden en ook veel
geschreven. Maar als één ding duidelijk is, dan is het wel
dat tal van partijen in onze samenleving meer dan ooit
afhankelijk zijn van informatietechnologie. Mede door
die afhankelijkheid zullen deze stakeholders naar ver-
wachting een stijgende behoefte ontwikkelen aan zeker-
heid – zekerheid over een veilige en betrouwbare wer-
king van informatietechnologie, zekerheid over de ver-
trouwelijkheid van intieme gegevens, zekerheid over de
integriteit van financiële transacties, zekerheid over de
identiteit van digitale zakenpartners, enz. IT-auditing,
ofwel de onafhankelijke, deskundige toetsing van
beheersingsmaatregelen aan vooraf overeengekomen
normen, lijkt een onmisbaar instrument bij het ver-
schaffen van die zekerheid, net zoals de accountants-
controle een onmisbaar instrument is bij het bieden van
zekerheid over financiële verslaggeving.

Een blik vooruit

De inzet van informatietechnologie en de behoefte aan
zekerheid worden ook beïnvloed door een aantal tech-
nologische, economische en maatschappelijke ontwik-
kelingen waarvan de contouren zich duidelijk aftekenen.
Enkele voorbeelden:

Technologische ontwikkelingen
Ontwikkelingen op het gebied van informatietechnolo-
gie worden in hoge mate beïnvloed door ontwikkelin-
gen in halfgeleidertechnologie. Deze technologie vormt
de basis voor de processors en geheugenmodules in onze

computersystemen, en ook voor de apparatuur die net-
werkcommunicatie mogelijk maakt. In de halfgeleider-
industrie geldt al ongeveer veertig jaar de bekende wet
van Moore, die is vernoemd naar de bedenker ervan,
tevens oprichter van chipsfabrikant Intel ([Moor65]).
Volgens de wet van Moore verdubbelt de dichtheid van
transistors op halfgeleiderchips zich elke twee jaar tegen
gelijkblijvende prijs. De transistordichtheid is weer bepa-
lend voor de rekensnelheid van processors, de capaci-
teit van geheugenchips en de bandbreedte van commu-
nicatienetwerken. Effectief betekent dit dat onze com-
puters elke twee jaar twee keer zo snel worden, dat onze
geheugens elke twee jaar twee keer zo groot worden en
dat onze netwerken elke twee jaar tweemaal zoveel bits
per seconde kunnen transporteren. Deze exponentiële
groei biedt ongekende mogelijkheden voor innovatie. Al
dertig jaar klinkt de voorspelling dat de fysische gren-
zen van het etsen van siliciumchips nu bereikt zijn, en
dat de wet van Moore niet meer geldig is. En telkens
weer slaagt de halfgeleiderindustrie erin scanning- en
steppingtechnologie te ontwikkelen waarmee nog meer
transistors op een vierkante millimeter kunnen worden
gepakt. De verwachting lijkt dan ook gerechtvaardigd
dat de wet van Moore nog jaren meekan, wat weer bete-
kent dat informatietechnologie ook de komende jaren
steeds krachtiger en steeds kleiner zal worden, en dat
de netwerkcapaciteit zal blijven toenemen. Dit kan lei-
den tot een ontwikkeling die door IBM ‘pervasive com-
puting’ is genoemd: alomtegenwoordige aanwezigheid
van zeer kleine computers die draadloos met elkaar en
met hun omgeving communiceren en de gebruiker per-
manent toegang geven tot informatie. Een voorbode van
deze ontwikkeling is het vervangen van de streepjescode
door Radio Frequency Identification (RFID), kleine chips
die gebruikmaken van radiotechnologie en zo identifi-
catie mogelijk maken.

Sociaal-economische ontwikkelingen
Met welke sociaal-economische ontwikkelingen dient de
IT-auditor de komende jaren rekening te houden? Deze
vraag is zo mogelijk nog moeilijker te beantwoorden dan
de vorige. Toch zijn er trends waaraan nauwelijks getwij-
feld hoeft te worden. Natuurlijk valt te verwachten dat
het aantrekken van de economische omstandigheden zal
leiden tot een nieuwe golf investeringen in informatie-
technologie. Maar er is meer.
Zo is een belangrijke ontwikkeling het toenemend belang
van corporate governance. Onder invloed van de grote
boekhoudschandalen van de afgelopen jaren treffen
organisaties, al dan niet onder druk van internationale
wetgeving zoals de Sarbanes-Oxley Act, ingrijpende
maatregelen rond de beheersing van de organisatie en
de betrouwbaarheid van financiële informatie. Trans-
parantie staat daarbij voorop. Zoals de lezer zich kan
voorstellen, speelt informatietechnologie bij het inrich-
ten van corporate governance een belangrijke rol.
Een andere ontwikkeling is globalisering: de vorming van
nog meer, nog grotere wereldwijde bedrijfsconglome-
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raten door fusies en overnames. Dit zal leiden tot de
noodzaak om informatiesystemen te integreren, met alle
vraagstukken van dien. Daarbij zal niet alleen de pro-
ductie van goederen worden verplaatst naar lagelonen-
landen, maar ook die van aan informatietechnologie
gerelateerde diensten (off-shoring van systeemontwik-
keling en systeembeheer).
Een andere sociaal-economische trend: de vergrijzing
van de westerse samenleving. Mensen worden steeds
ouder. Er komen ook steeds meer oude mensen. Dit heeft
tal van gevolgen, ook voor de informatietechnologie. Bij-

voorbeeld de verwachte groei van de zorgsector, met al
zijn specifieke informatiesystemen. Of de trend om
steeds langer door te werken, hetgeen in combinatie met
de toenemende fileproblematiek kan leiden tot een toe-
name van telewerken.
Een laatste maatschappelijke ontwikkeling is de opkomst
van internationale wetgeving om specifieke problemen
het hoofd te bieden. Denk hierbij aan antiterreurwetge-
ving, die het vergaren van inlichtingen moet vereen-
voudigen, of aan het inzetten van geavanceerde tech-
nologie voor opsporing en inlichtingenwerk. Of denk aan
internationale wetgeving op het gebied van voedselvei-
ligheid, zoals de Europese ‘Food Law’, die feitelijk stelt
dat men van elk biefstukje het weiland moet kunnen ach-
terhalen waarin de betreffende koe heeft staan grazen.
Aan deze wetgeving kan alleen worden voldaan door de
implementatie van geavanceerde informatiesystemen
voor ‘tracking and tracing’.

Zo zijn er tal van ontwikkelingen op technologisch en
sociaal-economisch gebied die de komende jaren hun
invloed op de inzet van informatietechnologie zullen
hebben. Het is een uitdaging voor de IT-auditor de vin-
ger aan de pols te houden, tijdig op ontwikkelingen te
kunnen inspelen, zijn normenkaders en controlemetho-
dieken aan te passen als dat nodig is, en zo klaar te zijn
voor het beroep dat de verschillende stakeholders op
hem zullen doen.

Conclusie

Wat betekent dit alles nu voor ons vakgebied? Twee
mogelijke scenario’s zijn krimp en groei.
Volgens het krimpscenario wordt informatietechnologie
steeds meer een dagelijks gebruiksmiddel, een weg-
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werpartikel dat in allerlei producten zal worden geïnte-
greerd. Maatregelen op het gebied van corporate gover-
nance zullen steeds meer worden ingebed in standaard-
informatiesystemen waarvan de betrouwbare werking
door de leverancier wordt gewaarborgd en door de
gebruikers als vanzelfsprekend wordt ervaren. Die sys-
temen worden zo gebruiksvriendelijk dat aanvullende
controles, voorzover gewenst, gemakkelijk door niet-spe-
cialisten kunnen worden uitgevoerd. Daarom zullen IT-
auditors de komende jaren, althans volgens het krimp-
scenario, geleidelijk van het toneel verdwijnen.
Volgens het groeiscenario wordt onze samenleving steeds
afhankelijker van informatietechnologie. Tegelijkertijd
lijkt de maatschappelijke belangstelling voor corporate
governance van duurzame aard. Maatregelen op dit vlak
zijn verweven met of volledig ingebed in informatiesys-
temen die steeds complexer en fijnmaziger worden. Wij
hebben steeds meer behoefte aan zekerheid over de
betrouwbare werking van die systemen. Die zekerheid
vereist een onafhankelijke, deskundige toetsing. Daarom
zal IT-audit – of iets wat daar sterk op lijkt – de komen-
de jaren internationaal een sterke groei doormaken.
Het zijn twee scenario’s die sterk van elkaar verschil-
len. Voor beide valt iets te zeggen. Maar ik zet mijn kaar-
ten op groei. De komende jaren zal de behoefte aan
zekerheid over de betrouwbaarheid van informatie-
technologie en de toepassingen daarvan verder stijgen.
De oorzaak hiervan is niet alleen gelegen in de hierbo-
ven geschetste technologische innovatie, maar ook en
vooral in uiteenlopende sociaal-economische ontwik-
kelingen. Bij het verschaffen van die zekerheid is IT-audi-
ting een onmisbaar instrument. Een voorwaarde voor de
groei van IT-auditing is naar mijn mening wel dat IT-
auditors een betere samenwerking realiseren met
accountants en operational auditors. Die verwachte groei
is overigens voor één van de universiteiten al aanleiding
geweest een nieuwe IT-auditingopleiding te starten.
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