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 BIJLAGE II – GEVALSTUDIE 
 In deze bijlage is een samenvatting opgenomen van 
de casus ‘EEN BEWUSTE TRENDBREUK’ waarnaar 
in hoofdstuk 6 – Fundering én Skelet – wordt verwe-
zen. 
De integrale tekst van de casus is in 2009 als Prima-
Vera working paper gepubliceerd; zie 
http://primavera.fee.uva.nl/PDFdocs/2009-04.pdf 

 

II  CASUS: ‘EEN BEWUSTE TRENDBREUK’  
II.K.1 SAMENVATTING 

In dit artikel (PrimaVera working paper 2009-04) wordt beschreven waarom een strategi-
sche verandering in de retailorganisatie van de Rabobank ook nieuw ICT-beleid verg-
de en hoe die vernieuwing ‘onder architectuur’ tot stand kon komen. Met name de in-
frastructurele veranderingen hebben de bewuste trendbreuk beheersbaar gemaakt.  

Midden negentiger jaren heeft de Rabobank in haar Nederlandse retailorganisatie een 
belangrijke koerswijziging ingezet. De ongeveer vierhonderd zelfstandige lokale ban-
ken wilden slagvaardiger zijn, hun servicekwaliteit verbeteren en hun kostenniveau be-
ter in de hand houden. Er waren tegenvallers en analyses indiceerden dat deze structu-
reel werden. Commercieel en bedrijfsmatig moest het roer om. Met name de com-
merciële activiteiten dienden intensiever en pro-actiever te worden, maar het kosten-
niveau mocht niet toenemen. Effectievere ondersteuning door ICT/IS werd als een 
van de sleutelfactoren genoemd. 
 De toenmalige informatievoorziening leed aan verstarring en was niet flexibel ge-
noeg om makkelijk aan de nieuwe eisen te kunnen voldoen. De ontstane en ongebrei-
deld toenemende complexiteit moest daarom worden teruggedrongen en beheerst. 
Het herwinnen van de gewenste flexibiliteit vergde afbouw van een aantal gedistribu-
eerde toepassingen die maar beperkt actueel en stabiel konden worden gehouden, zo-
als lokaal functionerende databases en deels lokaal werkende programmatuur.  
 Nieuwe architectuur was vereist, zowel vanwege de gewenste functionaliteit als 
omwille van de bestuurbaarheid van een omvangrijk veranderingsprogramma. Die ar-
chitectuur – met nieuwe uitgangspunten, nieuwe afwegingen en nieuwe invullingen – 
kwam tot stand in een proces waarbij ook de gebruikers ‘op de bok’ zaten. Daarna is 
een aantal grote projecten gedefinieerd en daadwerkelijk gestart.  

Achteraf, in retrospectief, kan men concluderen dat juist door de infrastructurele pro-
jecten de belangrijkste veranderingen in de informatievoorziening zijn bewerkstelligd. 
Dat waren namelijk de projecten die algemeen bruikbare resultaten opleverden en 
daardoor een multiplier-effect bewerkstelligden. Dergelijke voorzieningen bleken de 
spil van de vereiste veranderingen te zijn en werkten kennelijk als katalysator. Maar 
zonder de breed gevoelde ‘sense-of-urgency’ en zonder de aandacht van het topmana-
gement van de Rabobank was er waarschijnlijk geen vernieuwingsprogramma geweest! 
 

II.K.2 BUSINESS-STRATEGIE EN INFORMATIEBELEID 

Midden negentiger jaren werd alom gevoeld dat de traditionele wijze van bankieren 
niet meer toereikend was om de uitdagingen die zich aandienden het hoofd te bieden. 
Centraal werd een nieuwe strategie ontwikkeld, die onder meer behelsde dat de inno-
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vatiekracht diende toe te nemen, dat de lokale banken echt klantgericht gingen wer-
ken, dat meer op commercie gerichte activiteiten werden ontplooid en dat de flexibili-
teit moest toenemen. Eén van de sleutelfactoren voor het slagen van de nieuwe stra-
tegie was de ondersteuning door automatisering. 
 Tezelfder tijd werd geconstateerd dat de informatievoorziening achterbleef. De vi-
gerende architectuur leidde tot complexe en soms onpraktische implementaties, de 
beheersbaarheid van de informatievoorziening liet gezien het toenemende belang te 
wensen over en de flexibiliteit – het vermogen om nieuwe toepassingen en nieuwe 
voorzieningen uit te rollen – werd als onvoldoende ervaren. Het was duidelijk dat het 
binnen het bestaande stramien van de architectuur en haar implementaties niet moge-
lijk was de eisen van de nieuwe strategie te honoreren. Nieuw informatiebeleid was 
nodig. 
Op hoofdlijnen kwam dat beleid neer op reconcentratie van de voorzieningen. Geen 
distributie meer van leidende gegevens, die alleen maar lastige synchronisatiekwesties 
opriep. Zo weinig mogelijk programmatuur ‘op de desktop’ om softwaredistributie en 
-beheer te vereenvoudigen en de overall-stabiliteit te verbeteren. Geen verschillen 
meer in lokale en interlokale netwerkvoorzieningen om aan flexibiliteit te winnen. Het 
beleid voorzag in één centrale klantadministratie, nuttig en nodig om een multi-
channelomgeving passend te bedienen. Het beleid voorzag ook in een meer algemene 
aanpak voor de productie van management- en verantwoordingsinformatie. Com-
plexiteitsreductie was hét thema van het nieuwe informatiebeleid. 
 

II.K.3 CONSEQUENTIES VOOR ONTWIKKELING EN IMPLEMENTATIE 
Het vernieuwingsprogramma dat volgde, richtte zich vooral op het scheppen van de 
juiste vernieuwingsvoorwaarden. Omdat het bestaande stramien niet meer voldeed, 
kreeg de herstructurering prioriteit opdat ontwikkelingen daarna volgens nieuwe, 
minder complexe paden konden verlopen. Een groot aantal projecten en deelprojec-
ten dienden zich aan.  
 Daarvan kunnen genoemd worden: de integrale cliënteninformatie-database die 
centraal ontwikkeld en geïmplementeerd moest worden, de nieuwe fundering voor de 
lokale en landelijke netwerken, de centralisatie van apparatuurbeheer en de vernieu-
wing van de financiële administratie en de managementinformatie. Na de formulering 
van het nieuwe informatiebeleid zijn er eigenlijk geen projecten in uitvoering genomen 
die geen belangrijke structurele bijdrage aan de informatievoorziening-nieuwe-stijl 
zouden gaan leveren. 
 

II.K.4 RESULTATEN 
Niet alle projecten zijn direct aangepakt. Genoemd kunnen worden de cliënteninfor-
matie-database, de netwerksystematiek, de uitwerking van de nieuwe client-serveraan-
pak, de centralisatie van apparatuurbeheer. De opbrengsten van deze projecten vorm-
den de kern van de nieuwe infrastructuur, minder complex, meer markt-conform, 
flexibeler en meer uitbreidbaar. 
 Apart vermeld moet worden dat apparatuurbeheer een lastig onderwerp was van-
wege de binnen de Rabobank geldende eigendomsverhoudingen. Door centrale in-
koop en installatie van apparatuur, vergezeld van gebruikscontracten, werden de risi-
co’s verkleind en werd de standaardisatiegraad verhoogd. Dit werd eerst voor de veel-
eisende onderdelen van de lokale configuraties doorgevoerd (netwerkapparatuur, ser-
vers) en daarna ook voor alle PC’s (meer dan 30.000). 
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Dit alles vergde een duidelijk besturingsmodel en integrale programmasturing: de ge-
noemde projecten overstegen commerciële en technische domeinen, en beïnvloedden 
veel andere voorgenomen ontwikkelingen. Bovendien moest de diversiteit in onver-
mijdelijke ‘oud-naast-nieuw’-situaties geminimaliseerd worden om de tussentijdse tij-
delijke complexiteitstoename te beperken. 
 

II.K.5 RETROSPECTIE 

Achteraf bezien, kon het omvangrijke vernieuwingsprogramma worden ingezet omdat 
er een sense-of-urgency was die organisatiebreed werd gevoeld, omdat het topmana-
gement veel aandacht aan de vernieuwing besteedde en omdat er van gebruikerszijde 
– de lokale banken – stevige druk werd ontwikkeld. Daardoor werd een complexiteit-
reducerende en voorwaardenscheppende infrastructurele aanpak mogelijk. Vervolgens 
had die aanpak vooral dáár succes waar integrale programmasturing geëffectueerd kon 
worden.  

 
II.K.6 WORKING PAPER 
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