Hoe maak ik onze ICT-knelpunten
bespreekbaar bij het MT?
Een stappenplan

Inleiding
Het was een doodnormaal bedrijf met een doodnormale ICT-afdeling. En ook het func>oneren van
ICT-afdeling leek niet af te wijken: binnen elk bedrijf wordt wel geklaagd over het func>oneren van de
ICT-afdeling. Maar die zaten al die opera>onele verstoringen, het voortdurend missen van deadlines,
lange doorloop>jden van meldingen en vooral de schouderophalende en bureaucra>sche reac>es
van de ICT’ers zelf een aantal mensen ﬂink dwars.
Maar wat doe je dan? Hoe maak je iets bespreekbaar wat niet lijkt af te wijken van de standaard en
waar je geen verstand hebt? En - vooral - waar je niet over gaat?
Hoe zorg je er nou voor dat die voor jou zichtbare ICT-knelpunten daadwerkelijk op de agenda komen
van de mensen die er iets aan kunnen doen? Dat je morgen, volgende week, volgende maand of over
6 maanden veel minder tot geen last meer hebt van die haperende ICT-systemen? Daarover gaat dit
document
Dit document is geschreven voor iedereen die last heeJ van haperende ICT-systemen en/of afdelingen. Medewerkers, teamleiders, managers, eigenlijk iedereen die niet op een ICT-afdeling
werkt. En zelfs mensen die wel op een ICT-afdeling werken, de knelpunten heel duidelijk zien, maar
het gevoel hebben dat hun pogingen om het bespreekbaar te maken geen eﬀect hebben.
NB: Voor mensen die er wél iets aan kunnen doen hebben we een ander document geschreven: een
stappenplan om de knelpunten stuk voor stuk op te lossen. Dat stappenplan kun je [hier]
downloaden.
Het document is geschreven in de vorm van een stappenplan. Als je het document stap voor stap
volgt, zul je zien dat er opeens wel naar je geluisterd wordt. Dat leidinggevenden opeens wel oog
hebben voor de dagelijkse frustra>es. En dat de knelpunten ineens wel op de agenda van het MT
komen te staan.

Stap 1: Vind medestanders
De eerste stap die je moet zeTen is medestanders vinden. Het liefst uit een zo breed mogelijke
vertegenwoordiging van het bedrijf. Op die manier toon je aan dat het een breed gedragen probleem
is. En dat er echt iets structureel mis is, dat opgelost moet worden. Meestal zijn die mensen te vinden
in opera>onele afdelingen, HR, ﬁnanciën, stafafdelingen, projectafdelingen en tegenwoordig ook
marke>ng. Als ze maar veel met computers werken en in belangrijke mate aYankelijk zijn van
computerapplica>es om hun werk te doen. Zoek ze op. Doe navraag naar hun ervaringen met ICT.
Ben jij de enige bent die dit probleem ervaart? Of is het probleem herkenbaar voor je collega’s?
Komt het ook voor op andere afdelingen? Check het!

Stap 2: Nodig iedereen uit
Als je voldoende medestanders gevonden hebt, organiseer dan een mee>ng om de knelpunten
bespreekbaar te maken. Vraag de mensen of om voorbeelden te verzamelen uit het recente verleden
en om bewijsmateriaal te verzamelen. Zeg dat je met iedereen individueel gesproken hebt en het
idee hebt dat jullie een gezamenlijk probleem hebben, dat je graag bespreekbaar wilt maken binnen
de organisa>e.

Stap 3: Gezamenlijke doelstelling
Als je eenmaal iedereen bij elkaar hebt, is het zaak om een gezamenlijke doelstelling te formuleren.
Wat wil je met elkaar bereiken? Dat doe je als volgt:
• Vertel nogmaals waarom je iedereen hebt uitgenodigd en wat je wil bereiken met de
mee>ng.
• Doe een rondje, waarbij iedereen aangeeJ wat zijn of haar ervaringen met ICT zijn en wat hij
of zij persoonlijk met deze mee>ng wil bereiken. Waarmee wil je de deur uitlopen?
• Probeer daarna een gezamenlijke doelstelling te formuleren waar iedereen zich in kan
vinden. Het is belangrijk om een gezamenlijk een doelstelling te formuleren. Daarmee kan je
later mensen over de streep trekken als je ze vraagt om iets voor je te doen.
• Stel vervolgens een taskforce samen die namens alle aanwezigen aan de slag gaat om de
knelpunten bespreekbaar te maken bij het management.

Stap 4: Vind de man of vrouw to catch
Bepaal met je taskforce wie je uiteindelijk ervan moet overtuigen dat de knelpunten niet langer
houdbaar zijn en dat er nu echt iets aan gedaan moet worden. Het is belangrijk om uiteindelijk
iemand een besluit te laten nemen dat het zo niet langer kan. En dan iemand die zowel aan de kant
van ICT als aan de kant waar de knelpunten ervaren worden, invloed kan uitoefenen. Vaak wordt
gedacht dat het een probleem is dat alleen op de ICT-afdeling speelt, maar dat is een misva`ng. Het
probleem is vaak - zo is in ieder geval onze ervaring – een probleem in de samenwerking mét ICT.
Je hebt beide kanten nodig.
Vaak is er sprake van een driehoek:
• Mensen die zich bewust zijn van de knelpunten: medewerkers in de (opera>onele) afdelingen
en hun teamleiders en/of managers;
• Mensen die dicht bij de oorzaak van de geconstateerde knelpunten ziTen: ICT-medewerkers,
managers die voor ICT verantwoordelijk zijn;
• Degene die boven deze personen staat. Dát is de man of vrouw to catch. Vaak is dat een
directeur of MT-lid. Zij zijn zich vaak niet bewust is van de knelpunten of hoe groot de impact
is op het bedrijf. Anders hadden ze heus wel ingegrepen!
Ga vervolgens na wat deze persoon nodig heeJ om een besluit te nemen. Waar is hij of zij gevoelig
voor? Wat vindt deze persoon belangrijk? Welke argumenten over zullen voor hem of haar aanleiding
geven om echt in te grijpen. Dat kan voor iedereen anders zijn en kost best wel wat crea>viteit om de
knelpunten in die termen te vertalen. Maar als het probleem maar groot genoeg is - en dat is het -,
dan vind je al>jd wel een manier om deze vertaling te maken.

Stap 5: Bepaal de impact van de knelpunten op het bedrijf
De volgende stap is om de impact te bepalen van de geconstateerde knelpunten en deze vertalen in
gevolgen voor het bedrijf.
Wat voor omzet lopen we mis?
Welke ontwikkelingen gaan daardoor (veel) langzamer?
Welke klanten lopen we mis of welke klanten raken hierdoor teleurgesteld?
Welke kansen lopen we mis?
Wat betekent het voor de produc>viteit van de medewerkers?

Wat doet het met de mo>va>e van de medewerkers?
Lopen we misschien het risico dat talentvolle medewerkers naar onze concurrent gaan?
Om het concreet te maken volgen hier een aantal voorbeelden uit onze eigen prak>jk:
• Een callcenter met bereikbaarheidsdiensten (“Nee, meneer Kaderbreed is er op dit moment
niet aanwezig, kan ik een boodschap aannemen?”) had in de kelder een niet-func>onerende
noodstroomvoorziening. Nou moet je weten dat een callcenter niet echt loyale klanten heeJ.
Als je niet binnen 24 uur weer volledig in bedrijf bent, zijn al je klanten uitgeweken naar je
concurrenten en komen ze nooit meer terug. Dan ben je failliet.
• De website van een nieuwsbedrijf bezweek iedere keer onder het grote aantal bezoeker bij
groot nieuws. Dat wil je niet. Als nieuwbedrijf wil je er juist zijn op de momenten dat er groot
nieuws te melden is.
• Een bedrijf dat (bevroren) vis levert over de hele wereld kan niet anders dan aYankelijk zijn
van ICT. Toen de stroom een keer uitviel werd pijnlijk duidelijk hoe aYankelijk ze van ICT
waren. De produc>e draaide door, maar de verkoop lag al die >jd s>l.
• Een verpakkingsbedrijf had een produc>esysteem dat iedere keer bezweek onder de op maat
gemaakte orders. Het kost veel geld om verkeerd of niet gemaakte orders iedere keer te
herstellen. Zeker als dat in de grote aantallen gaat lopen.
• Een advocatenkantoor waarmee we in gesprek waren liep 10 tot 20% van de produc>viteit
mis. Voor een interna>onaal kantoor met miljoenen aan omzet koopt dat aardig in de
papieren.
• Een landelijk opererend bedrijf had 50 satellietloca>es met ADSL-lijnen aan het hoofdkantoor
verbonden. Iedere maand lag er wel een ADSL-lijn uit waardoor er 12 dagen per jaar geen
produc>e gedraaid kon worden.

Stap 6: Verzamel de feiten
Nu komt het erop aan om de gevoelde knelpunten te onderbouwen met harde cijfers. Als je echt een
probleem hebt moet dat niet zo moeilijk zijn. Als de situa>e echt zo beroerd is, is het schering en
inslag met bewijsmateriaal. Schrijf datum en >jd op waarop het knelpunt optrad en houd bij hoe lang
het voor problemen heeJ gezorgd. Beschrijf ook de gevolgen van de storing. Dit heb ik/hebben we
niet kunnen doen. Deze >jd heeJ de storing andere medewerkers gekost. Wat hebben klanten,
leveranciers of externen ervan gemerkt. En welke risico’s liepen we en wat het anders zomaar een
keer kunnen gebeuren.
En als je alleen het vermoeden hebt dat zaken niet goed geregeld zijn - zonder concreet bewijs - stel
dan een test voor om dat uit te zoeken. BeTer safe than sorry. Daar kan als het goed is niemand
bezwaar tegen hebben. Alleen als je iets (grondig) doortest, weet je zeker of je tegen bepaalde risico’s
bestand bent. Een noodprocedure op papier werkt in de prak>jk vaak niet of niet helemaal.

Stap 7: Overtuig de man of vrouw to catch
Nu je de argumenten verzameld hebt, wordt het >jd om deze op overtuigende wijze voor het
voetlicht te brengen. Een goede methode hiervoor is de 3-keer-ja methode. Zorg dat de eerste drie
vragen onbetwist met “Ja” beantwoord kunnen worden. Neem de man of vrouw daarna mee in hoe
jij tot de conclusie bent gekomen dat er nu echt iets aan gedaan moet worden, dat het zo echt niet
langer kan. Beschrijf stap voor stap hoe jij tot die conclusie bent gekomen. Als je je huiswerk goed
gedaan hebt, spreken de cijfers voor zich. Als je kunt duidelijk maken hoe de knelpunten gerelateerd

zijn aan de onderwerpen die deze persoon belangrijk vindt, moet het mogelijk zijn deze persoon te
overtuigen dat nu de >jd is om er echt iets aan te doen.

Stap 8: Huur ons in!
En stel je hebt die man of vrouw to catch overtuigd, wat dan? Als het aan ons ligt kan daar maar één
antwoord op mogelijk zijn: huur ons in! Toegegeven, het klinkt een beetje als “wij van WC-eend”,
maar ook als we proberen daar zo objec>ef mogelijk in te zijn, zijn we er nog steeds van overtuig dat
niemand anders in de markt beter in staat is het gat te dichten dat er tussen ICT en de rest van het
bedrijf ontstaan is. En de huidige >jd vraagt om dat gat te dichten.
Een mooie eerste stap is onze Kaderbreed QuickScan. In één dag maken we de knelpunten
inzichtelijk, analyseren de oorzaken van de huidige knelpunten en geven advies over hoe deze
knelpunten binnen 2 tot 6 maanden op te lossen.
Interesse?
Wij zijn bereikbaar op 023-7370170 en info@kaderbreed.nl.
Of stuur een berichtje via www.kaderbreed.nl/contact/

Stap 9: laat je niet afschepen!
Nog een waarschuwing vooraf: laat je niet afschepen!
Vaak wordt er bij knelpunten in de ICT teruggegrepen naar een oplossing binnen de bekende kaders.
Nieuwe techniek, uitbreiding van de capaciteit of een bekende externe par>j moet dan voor de
oplossing zorgen. Maar dit gaat je probleem niet oplossen. Zolang er in de organisa>e van ICT niets
veranderd zullen dezelfde werkwijzen tot dezelfde resultaten leiden. Een nieuw systeem beheerd
door dezelfde mensen met dezelfde gewoontes loopt binnen de kortste keren tegen dezelfde
knelpunten aan. Extra capaciteit bij ICT gaat net zo drukbezet raken als de huidige medewerkers,
omdat daarin dezelfde prioriteiten gesteld worden. Geloof me: over een jaar zit je weer om tafel met
dezelfde conclusies en dezelfde knelpunten. En - misschien nog wel erger – ben je een jaar verder
zonder vooruitgang. Zonder vooruitgang voor je klanten, je bedrijf, je leveranciers en je medewerkers.
Het enige dat gaat helpen is de huidige knelpunten analyseren en stuk voor stuk oplossen. Begin bij
de bron!

