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De droom van ‘One IT’

De droom van menig bestuurder is om één systeem te heb
ben met een standaardisatie van de bedrijfsprocessen: ‘One 
IT’. Ross & Weill noemen dit het ‘shared’ (of gemeenschap
pelijk) model ([Ross06]) (zie figuur 1). De leidende filosofie 
daarbij is, dat de organisatie als één eenheid wordt gezien 
met daarbij verregaande standaardisatie en integratie van 
processen en systemen. Een organisatie die hier bewust 
naartoe beweegt is het Italiaanse Prysmian (eigenaar van 
Draka kabels), terwijl bij het Zwitserse Nestlé alle fabrie
ken wereldwijd draaien vanuit één SAPomgeving.

De beoogde voordelen van het hebben van ‘One IT’ zijn:

 • de lagere onderhoudskosten;
 • de makkelijker informatieuitwisseling tussen busi

nessunits;
 • de eenvoudiger aggregatie van managementinformatie 

over klanten, producten, etc.,
 • de eenvoudiger uitwisseling van personeel;
 • minder afhankelijkheid van schaars personeel.

Wie wil niet deze voordelen? Iedereen toch! Het grote 
gevaar is echter – zo blijkt ook in weerbarstige cases in de 

Inleiding

In het huidige economische klimaat kijken veel bedrijven 
nog steeds kritisch naar complexiteit en bijbehorende 
kosten in hun ITlandschap: versnipperde datacenters, een 
veelheid aan (legacy) applicaties en het hebben van meer
dere ERPsystemen zijn hen dan vaak een doorn in het 
oog. Complexiteit kost geld, dus het simplificeren van deze 
versnipperde ‘spaghettiIT’ richting ‘One IT’ (een uniforme 
inrichting van de businessprocessen en daarbij ondersteu
nende ITsystemen) lijkt dan ook een logische stap. Het 
grote gevaar hierin zit hem echter in het benaderen van 
deze verandering als een ITvraagstuk, terwijl de complexi
teit in IT slechts een symptoom is van oorzaken die zich 
vaak afspelen op een veel dieper niveau in de organisatie.

In dit artikel wordt op basis van de voor en nadelen van 
verschillende besturingsmodellen uitgelegd waarom 
steeds meer bedrijven voor een ‘One Company’strategie 
en bijbehorende IT kiezen. Vervolgens wordt uitgelegd via 
welke verschillende strategieën een organisatie haar IT 
kan harmoniseren, en in welke gevallen processtandaar
disatie wenselijk is. Tot slot geven de auteurs op basis van 
hun praktijkervaring vier concrete tips voor succesvolle 
One Companytrajecten.
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Waarom hebben organisaties eigenlijk 
verschillende kernsystemen?

Voor een voorzitter van een organisatie die opereert in 
meerdere landen of die verschillende soorten productgroe
pen voert, is het bijna ondoenlijk om alles zelf direct aan te 
sturen. Veel organisaties hebben daarom semiautonome 
units (businessunits) gevormd die bijvoorbeeld geogra
fisch of in specifieke productmarktcombinaties verant
woordelijk zijn voor de performance. De filosofie hierbij 
is dat marktgerichtheid en flexibiliteit cruciaal zijn om 
succesvol te zijn. Kernbegrippen hierbij zijn:

 • lokaal ondernemerschap;
 • organiseren dicht bij de klant; 
 • stimuleren van innovatie;
 • clusteren van productkennis;
 • bevorderen van trots bij medewerkers. 

De aansturing van deze organisatieonderdelen in derge
lijke organisaties gebeurt daarbij ‘op afstand’ in de rol van 
een ‘Strategic Architect’ ([Gool87]) (zie bestuursstijl B in 
figuur 2). Het hoofdkantoor houdt zich dan ook voorname
lijk bezig met het sturen van verschillende entiteiten op 
een beperkt aantal strategische beslissingen die meestal in 
de jaarplannen worden verwoord en het monitoren van de 
kwartaalrapportages over de (financiële) performance. In 
tijden van groei en expansie door fusies en overnames een 
zeer succesvol model. Per unit is het succes en rendement 
namelijk relatief goed te beoordelen en het model biedt 
genoeg flexibiliteit om snel aangekochte bedrijfsonder
delen te integreren.

Inherent aan het ‘Strategic Architect’model is, dat het 
lokale management integraal verantwoordelijk is voor 
vrijwel alle ondersteunende functies, zoals HR, financiën, 
inkoop, marketing, huisvesting en IT. 

Veel businessunitmanagers hechten hier ook grote waarde 
aan en vinden het zeer attractief om zelf verantwoorde
lijk te zijn voor hun eigen entiteit, het liefst nog met hun 
eigen logo, etc. Dit stelt hen in staat om deze zaken zo goed 
mogelijk af te stemmen op de marktdynamiek die hoort 
bij hun specifieke geografische regio of productmarkt
combinaties. In dergelijke situaties wordt ook IT meestal 
decentraal vormgegeven. Het begint er vaak mee dat elke 
unit zijn eigen systeem ontwikkelt. Daarbij wordt sterk 
gekeken naar wat de klanten van die unit willen en wat de 
betrokken lokale managers handig vinden. Ook landspe
cifieke wensen en eisen kunnen de functionaliteit van de 
systemen sterk beïnvloeden. 

praktijk – dat het reduceren van complexiteit richting ‘One 
IT’ vaak wordt aangepakt als een ITvraagstuk. De reden 
hiervoor is dat door de constante kostendruk heel wat 
CIO’s er veel aan gelegen is om hun ITafdeling zo efficiënt 
mogelijk te laten werken. De werkelijkheid is echter dat de 
complexiteit in IT slechts een symptoom is van de pro
blemen op een veel dieper niveau in de organisatie. Want 
om ‘One IT’ te bereiken moet niet alleen het ITlandschap 
(datacenters, infrastructuur, applicaties) worden geharmo
niseerd en gestandaardiseerd, maar feitelijk ook:

 • de besturing van de organisatie, het operating en busi
nessmodel;
 • de werkwijzen en processen;
 • de schermen, brieven en rapportages van het systeem;
 • de standaardisatie van (stam)gegevensstructuren;
 • de internecontrolemaatregelen;
 • de performanceindicatoren en het overleg daarover;
 • de prioriteitstelling van (strategische) projecten. 

Dit zijn stuk voor stuk businessvraagstukken, die niet 
door de ITafdeling alleen opgelost kunnen worden. De 
hoop dat door het standaardiseren richting ‘One IT’ de 
business ook efficiënter gaat werken is dan ook een ijdele. 
Om dit traject succesvol te laten verlopen, is het daarom 
van groot belang om een goed begrip te hebben van de 
oorzaken van de huidige ‘versnipperde’ IT, en de voor en 
nadelen daarvan voor de business. Pas dan kan een succes
volle strategie worden ontwikkeld, waarbij complexiteits
reductie vanuit businessperspectief het startpunt is.

“We doen alles zelf” “We laten het op dezelfde manier doen”

“We bedienen onze klanten vanuit verschillende
units op een gecoördineerde manier” “We besturen het als één”
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• Operationeel unieke BU’s
• Autonoom BU-management
• BU-management verantwoordelijk voor 

het ontwerp van het bedrijfsproces
• Gedeelde klant-, leverancier- en 

productgegevens
• Overeenstemming over het ontwerpen 

van ICT-infrastructuurdiensten
• ICT-applicatiebeslissingen gemaakt per 

BU

• Klanten en leveranciers kunnen lokaal of 
mondiaal zijn

• BU’s met vergelijkbare of overlappende 
activiteiten en gemeenschappelijke 
systemen

• Gecentraliseerde managementbeslissin-
gen veelal in matrix van BU’s

• Central opgelegde beslissingen
• Centrale proceseigenaren die 

standaardprocessen ontwerpen
• Centraal gemaakte ICT-beslissingen

• Onafhankelijek transacties
• Operationeel unieke BU’s
• Autonoom bedrijfsmanagement
• BU-verantwoordelijkheid over 

bedrijfsprocesontwerp
• Weinig datastandaarden tussen BU’s
• De meeste ICT-beslissingen worden 

genomen binnen de BU’s

• Weinig gedeelde klanten
• Operationeel vergelijkbare BU’s
• Autonome bedrijfsonderdeelmanagers 

met beperkte vrijheid om over processen 
te beslissen

• Gecentraliseerde of federale beheersing 
van de bedrijfsprocesontwerpen

• Gestandaardiseerde gegevensdefinities 
maar lokaal gegevenseigendom

• Centraal opgelegde ICT-diensten

Figuur 1. Alternatieve IT-besturingsmodellen ([Ross06]).
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oog springende gevaren. Hierbij worden de individuele 
belangen van de verschillende businessunits boven die 
van het gehele bedrijf gesteld. Als resultaat hiervan kan 
er niet meer gezamenlijk naar de markt worden getreden 
om dezelfde klant vanuit verschillende units wereldwijd 
eenduidig te bedienen als deze klant dat wenst. Boven
dien is het voor de ondersteunende functies (IT voorop) 
met alle variaties tussen de units steeds moeilijker om 
deze structuur op een efficiënte manier te onderhouden. 
De toegevoegde waarde van deel uitmaken van een con
cern wordt daardoor (soms zeer) beperkt. Begrippen als 
schaalvoordelen en synergie hebben dan nauwelijks meer 
inhoud gekregen. Het is niet voor niets dat Shared Services 
voor ondersteunende functies een vlucht hebben geno
men. Deze Shared Service organisaties proberen eigenlijk 
de voordelen van autonome units te combineren met de 
schaalvoordelen van een concern.

Veel organisaties gaan eigenlijk nog een stap verder. Zij 
wijzigen hun model zodanig dat synergie en samenwer
king tussen de verschillende units belangrijk wordt. Dit 
gebeurt veelal onder de noemer van ‘One Company’, zoals 
One DSM, One CSM, One ING, One IHC Merwede en Eén 
Nationale Politie. Dit betekent een totale transformatie 
van de organisatie, waarbij vanuit een gezamenlijke 
klantbenadering de processen op de meest efficiënte wijze 

Bedrijfsonderdelen die van buiten zijn 
aangekocht, zijn vaak ook een bron van 
verschillende IT. Een verzekeringscon
cern als Achmea is bijvoorbeeld ontstaan 
door fusies van verschillende verzekeraars als Centraal 
Beheer, FBTO, Avéro, Zilveren Kruis, Agis, etc. Uiteraard 
had elke unit zijn eigen producten, processen, werkwijze 
en klantbenadering. Als gevolg hiervan had elke unit zijn 
eigen ITsysteem, waardoor voor heel Achmea een land
schap ontstond met meerdere schade, leven en zorgsyste
men. 

Met name als het bedrijfsonderdeel relatief groot is in 
vergelijking tot de overnemende partij en/of er geen helder 
integratiebeleid is gevoerd ten aanzien van acquisities, 
wordt de unitspecifieke IT vaak lang in stand gehouden. 
Kortom, historisch gegroeide en in stand gehouden ver
schillen bepalen veelvuldig de inrichting van een versnip
perd ITlandschap.

‘One Company’-strategie 
veelvoorkomende reactie

Ondanks het feit dat het voornoemde decentrale model 
verschillende voordelen kent, is er sinds enkele jaren 
in toenemende mate belangstelling voor de negatieve 
gevolgen van een mogelijk te ver doorgevoerde decen
tralisatie. Het ‘silo’denken van businessunitmanagers 
en  concurrentie tussen verschillende units zijn in het 

Historisch gegroeide en in stand 
gehouden verschillen bepalen vaak 
de inrichting van een versnipperd 
IT-landschap

Theorie: vier alternatieve bestuurstijlen

A.  Holding Company (‘Stand alone’)
Units zijn relatief onafhankelijk gepositioneerd ten opzichte van het 
Corporate Center. Centrale rol voor financiële control/portfolio-
management (opbrengsten, cashflow, ROCE en risico’s) zonder de 
individuele units te coördineren of synergie tussen units te behalen.
Focus: Financiële performance van de units

B.  Strategic Architect (‘At arms length’)
Units kunnen initiatieven nemen binnen de overall richtlijnen van het 
Corporate Center. Periodieke reviews van de businessactiviteiten en een 
gelimiteerd aantal strategische beslissingen.
Focus: Review strategie en issues van de units

C.  Strategic Controller (‘Close supervision’)
Accent ligt op het in detail reviewen van de strategie van de units en 
actieve fous op het behalen van synergie tussen de units.
Focus: Periodieke monitoring van kritieke succesfactoren van de units

D.  Operator (‘Hands on’)
Directe betrokkenheid van het Corporate Center bij strategie en 
coördinatie van gelijksoortige activiteiten en dagelijkse operatie.
Focus: Gedetailleerde control van alle financiële en operationele 
parameters van de units

D. Operator

C. Strategic
Controller

B. Strategic
Architect Veel organisatiesVeel organisaties

A. Holding
Company

Type of business system

Type of
control

Operational

Strategic
plans

Strategic
guidelines

Financial

Financial
control

only

Shared/
similar
skills

Shared/
business
system

Single
business
system

Figuur 2. Verschillende bestuursstijlen ([Gool87]).
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Lange tijd is IT gezien als een mogelijkheid om concurren
tievoordelen te halen. Dit is één van de redenen geweest 
om businessunits de vrijheid te geven hun eigen IT in te 
richten. Grote vraag is wat de voordelen zijn van diversi
ficatie van IT. Hoeveel toegevoegde waarde heeft bijvoor
beeld het hebben van andere systemen bij de regiokorpsen 
van de politie, of bij de verschillende academische zieken
huizen? Bij de politie heeft dit inzicht mede geleid tot de 
vorming van de Nationale Politie. 

Eén van de wereldwijde CIO’s van een multinationale 
fabrikant op het gebied van consumentproducten gaf in 
een interview toe: “Welk voordeel is nou echt te halen 
uit het hebben van verschillende transactiesystemen of 
procesinrichtingen. Geen enkele toch! Elk systeem kan 
inmiddels binnen 24 maanden worden gekopieerd tegen 
relatief redelijke kosten.” In zijn visie kan dataanalyse 
(Big Data) en penetratie in de waardeketen (via digitali
sering) wel een tijdelijk voordeel opleveren. Als de trans
actieverwerking is geharmoniseerd kan daar dan ook de 
energie in gaan zitten. 

Het tegenovergestelde is hier echter ook waar. Als verschil
lende businessunits vanwege hun onderling verschil
lende productmarktcombinaties daadwerkelijk andere 
businessmodellen (moeten) hanteren, kan er sprake zijn 
van waardevernietiging als deze kunstmatig binnen één 
uniforme standaard worden gedwongen. Binnen een 
beurgenoteerd life sciences bedrijf zijn er bijvoorbeeld 
units die voornamelijk op projectbasis en maketoorder 
gespecialiseerde producten maken, terwijl andere onder
delen bulkproducten met langlopende contracten op basis 
van maketostock leveren.

Door de snelle verspreiding van ‘industry best practices’ 
levert differentiatie in processen dus nooit een blijvend 
concurrentievoordeel op, maar het kunstmatig uniforme
ren van processen waar dat niet van toepassing is kan wel 
degelijk leiden tot een concurrentieachterstand. Het opti
male niveau van standaardisatie ligt dan ook daar waar 
alleen nog differentiatie plaatsvindt die direct herleidbaar 
is tot inherente verschillen in businessmodellen / geogra
fische locaties tussen businessunits. De implicatie hiervan 
is dat alle overige differentiatie die ‘historisch’ is ontstaan, 
kan worden beschouwd als ‘waste’ en dus geëlimineerd 
dient te worden. 

Om het optimale niveau van 
standaardisatie te bepalen, is 
het belangrijk om samen met 
het management te bekij
ken welke van de in tabel 1 

worden ingericht. Hierbij schuiven organisaties dus in 
feite op van het ‘Strategic Architect’ model naar het ‘Strate
gic Controller’model ([Gool87]) (zie figuur 2).

Alhoewel het reduceren van de ITcomplexiteit en kosten 
altijd deel uitmaakt van dergelijke trajecten, zijn deze 
maatregelen vaker een gevolg dan een doel op zich. ‘One 
Company’strategieën richten zich in onze ervaring vooral 
op businessdoelen zoals ‘one face to the customer’, het 
harmoniseren, stroomlijnen en professionaliseren van de 
operaties (tot ‘bestinclass’), het realiseren van meer in en 
verkoop over de businessunits heen, het bevorderen van 
samenwerking tussen de verschillende onderdelen en het 
efficiënter onderhouden van een gestandaardiseerd opera
tingmodel. 

Harmonisatie en centralisatie in een ‘One Company’
model raken de kernprocessen van de organisatie (zoals 
inkoop, productie, supply chain, marketing & sales). De 
impact op de bedrijfsvoering gaat hierbij dus (veel) verder 
dan het centraliseren van ondersteunende functies zoals 
Finance en HR in een Shared Service center. Het doel is 
namelijk om complexiteit in de kern van de business zelf 
te reduceren, in plaats van alleen het efficiënter ondersteu
nen van bestaande complexiteit. Hierbij volgt reductie van 
de ITcomplexiteit dus reductie in businesscomplexiteit, in 
plaats van dat ITstandaardisatie moet leiden tot efficiënter 
werken.

In hoeverre zijn ‘One Company’ en ‘One IT’ 
gewenst?

Om de beweging naar  ‘One IT’ succesvol te maken, moet 
eerst goed worden bekeken in hoeverre het doorvoeren 
van de “One Company” gewenst is voor de organisatie. 
Hierbij spelen verschillende factoren een rol, zoals concur
rentievoordeel op basis van specifieke processen en IT, 
het belang van lokaal ondernemerschap en verschillen in 
businessmodellen tussen units.

Differentiatie in processen levert nooit 
een blijvend concurrentievoordeel op

Harmonisatie drivers

Schaalvoordelen zijn nodig om te kunnen 
concurreren in de markt.
Operationele risico's door verschillende 
manieren van werken of eisen van 
toezichthouders vragen om een uniforme 
werkwijze.
Belangrijke klanten eisen een uniforme 
dienstverlening over meerdere businessunits.

Lokaal ondernemerschap van businessunits is 
bepalend voor het succes van de totale 
organisatie.
Binnen de organisatie hebben van verschillen 
tussen producten, diensten, processen en/of 
verdienmodellen geeft een hogere omzet en 
een hoger resultaat dan uniformering. 

Differentiatie drivers

•
•

• 

•

•

 

Tabel 1. Harmonisatie drivers versus differentiatie drivers.
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weerstand op. Harmonisatie vraagt namelijk om samen
werking tussen alle units en het opgeven van een deel van 
hun vrijheid, waarbij verantwoordelijkheden rondom 
processen, data en ITinrichting in nieuwe ‘horizontale’ 
bestuursorganen worden herbelegd. 

Menige Raad van Bestuur komt voor de afweging te staan 
om met succesvolle businessmanagers het gevecht aan te 
gaan over synergie en harmonisatie en deze stappen door 
te drukken of het onderwerp te laten lopen omdat het 
te gevaarlijk is gezien onzekere marktomstandigheden 
die weinig ruimte laten voor risicovolle transformaties. 
Hans Wijers heeft een mooi boekje geschreven over deze 
worsteling, waarin hij uiteenzet hoe het strategisch 
belang, urgentie, aanwezige  basiscondities en draagvlak 
zeer bepalend zijn voor de wijze en snelheid waarmee een 
dergelijke verandering effectief kan worden doorgevoerd 
([Wijer94]). Samengevat:  alleen onder voldoende druk 
wordt alles vloeibaar genoeg voor een topdownaanpak. 

Dit in één keer realiseren vraagt veel veranderings
vermogen van organisaties die een dergelijke transitie 
vanuit een geïsoleerde omgeving aanvangen. Verschil
lende beursgenoteerde bedrijven zijn al vele jaren (zo niet 
decennia) bezig om de beweging te realiseren. Zo is het 
eerdergenoemde life sciences bedrijf tien jaar geleden 
gestart met concernbreed harmoniseren van processen en 
standaardiseert zij langzaam haar ITlandschap. Hierbij 
is eerst ingezet op meer topdownstandaardisatie van de 
processen vanuit een risicomanagementperspectief. Sinds 
een aantal jaren is meer gekozen voor de weg van de gelei
delijkheid. De focus is daarbij verlegd naar een bottom
upharmonisatie vanuit een procesverbeteringsperspectief. 
De verschillende organisatieonderdelen mogen daarbij 
zelf kiezen in welke mate de uniformering wordt geïm
plementeerd. Een centrale procesconsulting directie geeft 
hier leiding aan vanuit een organisatieperspectief. Heine

gegeven factoren zwaarder wegen voor het succes van de 
organisatie.

Als het succes van de organisatie meer bepaald wordt door 
factoren in de linkerkolom kan harmonisatie zeker zinvol 
zijn. Indien de rechterkolom echter meer de overhand heeft, 
zal er goed moeten worden onderzocht waar men voor
delen van standaardisatie verwacht. Daarbij zal dan ook 
zorgvuldig bewaakt moeten worden dat de differentiërende 
karakteristieken van de organisatie geen geweld worden 
aangedaan. Dit is uiteraard een organisatorisch vraagstuk!

Uiteindelijk zal de mate van ‘waste’vermindering die een 
bedrijf succesvol kan realiseren door een ‘One Company’
strategie altijd afhangen van de kracht van de centrale 
governance. Met andere woorden: de additionele kosten 
die gepaard gaan met het in stand houden van gedifferen
tieerde manieren van werken die geen waarde toevoegen, 
kunnen beschouwd worden als de verborgen kosten van 
een zwakke centrale governancestructuur.

Wat is de beste strategie om uiteindelijk 
te harmoniseren?

Zoals hierboven aangegeven is het voor een ‘One IT’traject 
van cruciaal belang om je te realiseren dat de sleutel tot 
succes ligt in het reduceren van complexiteit in de busi
ness. Echter, hoe pak je dat aan?

Iedereen die betrokken is geweest bij dergelijke harmoni
satieinspanningen zal beamen dat ook deze veranderin
gen niet gemakkelijk zijn en soms leiden tot weerstand 
met als ultieme consequentie managementwisselingen. 
Dit komt mede doordat de mate waarin de businessunit 
zelf prioriteiten kan stellen, wordt beïnvloed door deze 
harmonisatie. Doorgaans wordt dit als inperken van 
verantwoordelijkheden gevoeld en dat roept de nodige 
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Figuur 3. Mogelijkheden om synergie en harmonisatie te realiseren ([Wijer94]).
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perd landschap vooral in de managementlagen van een 
bedrijf wordt ervaren, terwijl de grootste veranderpijn 
vaak in de executielaag van de organisatie zit. Dit wordt 
ook door Wijers in Horizontale Synergie treffend beschreven 
([Wijer94]). Daarbij speelt ook nog een keer het verschil 
mee tussen Corporate en individuele businessunits: goed 
uitgevoerde standaardisatie levert uiteindelijk voor het 
geheel netto een verbetering op, maar kan concessies 
vereisen voor individuele onderdelen/managers. Zeker als 
er grote verschillen zijn in maturiteit tussen verschillende 
businessunits kan dit problematisch zijn. 

Om in dergelijke harmonisatietrajecten succesvol te zijn, 
is het noodzakelijk om de gekozen aanpak af te stemmen 
op het bestaande besturingsmodel van de onderneming. 
Als de businessunits relatief veel macht hebben ten 
opzichte van Corporate, zal meer aandacht moeten worden 
besteed aan het bouwen van draagvlak per businessunit 
op basis van een businesscase die aantrekkelijk is voor de 
individuele units. De governance rondom de standaardi
satie zal daarbij ook moeten worden ingestoken vanuit 
een brede vertegenwoordiging van de verschillende busi
nessunits. Dit betekent dat de beoogde mate van standaar
disatie traag wordt bereikt. Soms moet uiteindelijk zelfs 
worden besloten dat het gekozen transitiepad niet werkt, 
en dat reorganiseren en/of vervangen van management 
noodzakelijk is.

Heeft Corporate echter bewezen de macht te bezitten om 
bepaalde initiatieven vanuit een centrale topdownaanpak 
te realiseren, dan is het efficiënter om door middel van een 
relatief ‘smalle’ maar sterke governancestructuur (zonder 
brede vertegenwoordiging van alle betrokken stake
holders) het standaardisatietraject vorm te geven. Hierbij 
zal dan meer de nadruk komen te liggen op excellente exe
cutie (tijdig en binnen budget volledig opleveren van het 
afgesproken ontwerp), dan op het bouwen van draagvlak 
waarbij ontwerp, budget en tijdslijnen flexibeler zijn.

2. Polder niet om de functionaliteit vast te stellen

Het gezamenlijk bepalen van de functionaliteit leidt veelal 
tot het vaststellen van de ‘grootste gemene deler’. Oftewel 
het systeem wordt gespecificeerd zodat alle bestaande 
functionaliteit wordt geïmplementeerd. Hierdoor wordt 
de oplossing per definitie duur en complex, en worden 
de ontwikkeltrajecten eindeloos. De doelstellingen van 
besparingen worden dan nooit gerealiseerd. Harmonisa
tie vraagt om keuzes maken en versimpeling. Gebruik 
daarom voor het ontwikkelen van een blauwdruk één 
leidende partij, waarbij inbreng van experts vanuit de 
verschillende businessunits wel wordt meegenomen 

ken is ook al vele jaren bezig om te veranderen naar twee 
geharmoniseerde ERPomgevingen. 

Vanuit ITperspectief wordt veelvuldig de ‘convergen
tie’  of ‘kloon’strategie toegepast om zo de verandering 
vorm te geven. Hierbij wordt besloten om geen nieuwe 
systemen toe te laten en businessunits alleen een keuze 
te geven uit al reeds aanwezige systemen. ING Bank heeft 
bijvoorbeeld wereldwijd een zeer versnipperd landschap 
en heeft gekozen om twee systemen internationaal tot 
standaard te verheffen. Elke businessunit moet daarbij één 
van de twee systemen kiezen. ING heeft berekend dat één 
en ander leidt tot significant lagere ITkosten ([ING12]) (zie 
figuur 4). 

 In de casussen die wij gezien hebben, zijn voordelen van 
harmonisatie van systemen en processen evident. De 
inspanningen om deze harmonisatie te realiseren zijn ech
ter vaak bijzonder groot, en zonder echte harde noodzaak 
wordt het een moeizaam proces. Alleen een (vage) visie vol
doet hierbij meestal niet. Het veranderproces eist namelijk 
uiteindelijk belangrijke beslissingen om succesvol te zijn. 

Vanuit deze ervaring hebben wij voor organisaties die ook 
een beweging naar ‘One IT’ overwegen dan ook de vol
gende tips: 

1. Stel vast hoe groot de urgentie, het draagvlak en 
de condities zijn

Alles staat en valt bij de vaststelling van urgentie en in 
welke mate er draagvlak is voor wijzigingen. Het klassieke 
probleem bij processtandaardisatietrajecten dat wij veel 
bij organisaties zien, is dat de urgentie van een versnip

And we are rationalising our IT landscape

Evolution of IT applications toward a shared and replicated Target Operating Model

Operational
Excellence

•  Standard framework established to set 
future direction for our technology 
landscape

•  Target Operating Model for IT systems 
created to standardise and rationalise our 
applications landscape

•  220 projects identified to achieve 
intermediate targets by 2015, and initiate 
a long-term journey towards sharing and 
replicating IT solutions across the bank

•  Systems to be retired at end of normal 
‘life cycle’ to avoid unnecessary 
replacement cost

•  During 2009 and 2010, 450 applications 
were decommissioned. Today ING Bank 
has approximately 3,000 applications 
worldwide. Another 450 in 2015 and 
750 by 2018

•  Moving towards a Shared Service Model 
for the IT infrastucture across the bank, 
including consolidating more than 
20 existing data centers into 2 strategic 
data centers serving all of Europe
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Figuur 4. Voorbeeld IT-convergentie ING ([ING12]).
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4. Start gefaseerd en promoot successen

Niet Rome op één dag willen bouwen is een belangrijk 
adagium. Start met de onderdelen die absoluut noodza
kelijk zijn, de meeste voordelen opleveren en het meest 
bereid zijn tot harmonisatie. Het voordeel hiervan is dat de 
transformatie beter beheersbaar wordt, de verschillende 
iteraties sneller tot verbetering van de implementatie 
van de standaard leiden. Bovendien kan het succes van 
de eerste implementaties het ‘One Company’programma 
tractie geven en sceptische businessunits alsnog over de 
streep trekken. Het vastgoedconcern Corio heeft bewust 
gekozen om te starten met de landen die bereid waren 
om gezamenlijk de eerste stap te zetten, onder de noemer: 
‘The coalition of the willing’. Soms wordt ook gekozen om 
alle landen te verplichten één van de bestaande systemen 
te kiezen en geen voor het concern onbekende systemen 
meer te implementeren (convergentiestrategie). Dit is een 
wat geleidelijkere weg, die een uiteindelijke harmonisatie 
ook makkelijker zal maken.

Conclusie

Veel organisaties hebben de wens om te komen tot  ‘One 
IT’model. Echter, de praktijk leert dat de invoering hier
van zelden zonder slag of stoot verloopt omdat dit eerst 
reductie van complexiteit in de business volgens een ‘One 
Company’model vereist. Je zult daarbij afscheid moeten 
nemen van ingeslepen werkwijzen, van nietveranderbe
reid management / vrienden in de onderneming. En door 
de interne gerichtheid die dit vereist, tijdelijk ook van 
omzet. Deze bekende nadelen zullen herkenbaar zijn voor 
ieder groot veranderingstraject. Zoals wij hebben aange
geven, is er echter een reeks aan strategieën mogelijk om 
een dergelijk harmonisatietraject succesvol door te voeren, 
óók in een situatie waar individuele businessunits veel 
macht hebben. De sleutel tot succes ligt hierbij echter wel 
altijd in het denken vanuit businessdoelen en wensen, en 
vandaar uit naar de ITinrichting.

Kortom, denk dus niet dat ‘One IT’ een ITprobleem is en 
dat businessharmonisatie wel volgt.
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maar ook wordt gechallenged. Deze leidende partij kan 
de grootste / meest mature businessunit binnen de orga
nisatie zijn, maar ook een procesexpert die een hoge mate 
van autoriteit geniet binnen de organisatie. Bij Proctor & 
Gamble is bijvoorbeeld voor deze laatste optie gekozen, om 
zo op een efficiënte wijze de supply chain planningspro
cessen van 150 locaties wereldwijd te standaardiseren. Bij 
andere bedrijven zien wij dat ervoor wordt gekozen om de 
werkwijze van de meest volwassen businessunit tot stan
daard te verheffen. Een groot risico is namelijk dat als deze 
businessunit niet wil deelnemen aan de ‘One Company’
strategie, een veel kleiner deel van de synergieën wordt 
behaald.

3. Denk aan het standaardiseren van varianten

Een ‘One Company’strategie hoeft niet per se te betekenen 
dat iedereen op een en dezelfde manier moet werken, of 
dat er voor ieder proces maar één systeemkeuze mogelijk 
is. Bedrijven kiezen steeds vaker voor het ‘standaardiseren 
van varianten’. Hierbij worden voor bepaalde processen 
verschillende standaardvarianten ontwikkeld, waarbij 
afhankelijk van bijvoorbeeld de maturiteit, omvang 
of geografische ligging van een businessunit voor een 
bepaalde variant wordt gekozen. Deze ‘standaard’varian
ten worden vaak in aanvulling gebruikt op ‘onesizefits
all’processen. In zijn algemeenheid geldt hierbij dat hoe 
dichter een bepaald proces bij externe partijen van een 
bedrijf staat (klanten, leveranciers), des te meer er behoefte 
is om standaardvarianten te hebben.

Ook qua ITondersteuning is deze trend in opkomst, bij
voorbeeld rondom ERP. Steeds vaker wordt er gekozen om 
het volledige onpremise ERPsysteem alleen te gebruiken 
in businessunits van een minimumomvang, terwijl er bij 
kleine units standaard wordt gewerkt met een SaaSvari
ant (bijvoorbeeld SAP ByDesign).

Er zitten verschillende voordelen aan deze standaardisa
tie van varianten. Ten eerste is het makkelijker om hier 
buyin voor te krijgen van verschillende businessunits, 
omdat een variant vaak dichter tegen hun wensen aan ligt 
dan een onesizefitsall. Verder kunnen veel aspecten van 
standaardprocessen (inclusief ITsystemen) vaak gedeeld 
worden tussen varianten, waardoor alsnog efficiëntie en 
kostenvoordelen worden behaald. Tot slot zorgt gecontro
leerde diversificatie van standaarden ook voor een betere 
fit met de capaciteiten van een businessunit, zodat zij 
gecontroleerd in professionaliteit kunnen groeien. Dat 
betekent dat bij verschillende varianten van een standaard 
rekening wordt gehouden met bestaande verschillen in 
professionaliseringsniveau tussen de businessunits.

Start met de onderdelen die het 
meest bereid zijn tot harmonisatie
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