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SAMENVATTING 

 
 

Informatie en communicatie technologie (ICT) speelt tegenwoordig een steeds belangrijker 

rol in organisaties. Dit vereist een toenemende beschikbaarheid van een complex systeem van 

hardware, software en een ICT organisatie met medewerkers, die over de juiste kennis 

beschikken. De complexiteit van het hardware/software systeem is het resultaat van de wijze 

waarop standaard componenten worden samengevoegd in een organisatiespecifiek ICT 

systeem. Hoe complexer het hardware/software systeem, des te hoger de ICT uitgaven zijn, 

niet alleen voor hardware/software, maar ook voor de ICT medewerkers. In deze thesis wordt 

onderzocht hoe de complexiteit van hardware/software en de complexiteit van de ICT 

organisatie kan worden beperkt door enerzijds standaardisatie in hardware/software en 

anderszijds door standaardisatie van organisatorische processen. Dit is, voor zover ik weet, 

het eerste onderzoek waarin de relatie tussen schaalgrootte en complexiteit in ICT expliciet 

wordt gedefinieerd en gemeten.  

 

De technologische ontwikkeling in de ICT levert een continu aanbod van nieuwe producten, 

die moeten worden geïntegreerd in het hardware/software systeem van een organisatie. 

Dankzij de wet van Moore is de technische en economische levensduur van bestaande 

producten relatief kort, waardoor de ICT organisatie permanent geconfronteerd wordt met het 

dilemma van integratie versus vervanging. Dikwijls hebben nieuwe applicaties overlappende 

functionaliteit met bestaande applicaties en zij gebruiken een ander infrastructuur platform, 

hetgeen dit dilemma nog moeilijker maakt. Er is vaak onenigheid tussen ICT medewerkers en 

de gebruikers over de wenselijkheid van applicaties: gebruikers benadrukken het belang voor 

de business en ICT medewerkers onderstrepen de complexiteit en de kosten. De gebruikers 

denken in termen van business opbrengsten/kosten, terwijl ICT medewerkers vaak denken in 

termen van ICT opbrengsten/kosten. Gebruikers willen applicaties optimaliseren en ICT 

medewerkers willen infrastructuur optimaliseren. Dit laatste leidt tot minder ICT 

complexiteit. In organisaties met lage ICT budgetten bestaat altijd een spanning tussen de 

uitgaven aan applicaties en de uitgaven aan infrastructuur. Als er te weinig geld wordt besteed 

aan de vernieuwing van de  infrastructuur, dan is een onnodig grote ICT complexiteit het 

gevolg daarvan. Dit leidt vervolgens tot additionele uitgaven voor ICT menskracht. Aan de 

andere kant leiden te lage uitgaven aan applicaties tot onvoldoende business ondersteuning 

door applicaties. Daarom is de balans tussen infrastructuur en applicaties belangrijk voor 

schaalgroottevoordelen in ICT én business. 

 

Standaardisatie van bedrijfsprocessen en standaardisatie van gegevens is een meer 

fundamentele manier om de ICT complexiteit te reduceren. Als bedrijfsprocessen worden 

herontworpen conform de mogelijkheden van standaard applicaties (zoals SAP), dan kan het 

aantal applicaties worden gereduceerd. Als interfaces tussen applicaties kunnen worden 

gestandaardiseerd (bijvoorbeeld volgens de regels van een internationale standaardisatie 

organisatie), dan kan het aantal interfaces tussen applicaties worden gereduceerd. Een 

voorbeeld hiervan is het initiatief van de IHE (2010), dat beoogt om de complexiteit te 

reduceren van de integratie van de “healthcare enterprise”. Deze benadering om complexiteit 

te reduceren valt echter buiten de scope van dit onderzoek. 

 

Deze studie levert nieuwe inzichten op in de besparingen op basis van schaalgrootte van ICT 

afdelingen. Er is aangetoond dat infrastructuur gerelateerde investeringen een efficiënter 
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gebruik van ICT middelen mogelijk maken. In dit onderzoek worden de relaties tussen ICT 

beleid, ICT middelen en ICT uitgaven geanalyseerd. Op basis van gegevens van 

woningcorporaties, gemeenten en ziekenhuizen wordt aangetoond dat - in deze relatief weinig 

aan ICT bestedende organisaties - de uitgaven voor ICT infrastructuur het belangrijkste ICT 

beleidscriterium blijken te zijn. Het blijkt dat organisaties die weinig besteden aan 

infrastructuur gemiddeld 20% meer uitgeven aan operationele ICT menskracht en totale ICT 

kosten, dan organisaties die veel besteden aan infrastructuur (zie Figure 4.2 pagina 81 voor 

definitie infrastructuurkosten als de som van hardware, software en menskracht). De mate van 

ICT volwassenheid (volgens COBIT 4.0) was het tweede onderzochte ICT beleidscriterium. 

Er kon echter nauwelijks een positieve relatie worden gevonden tussen ICT uitgaven en de 

mate van volwassenheid.  

 

In dit onderzoek is ook de relatie tussen ICT beleid, ICT middelen en de performance van de 

organisatie onderzocht. Op basis hiervan is geconcludeerd dat woningcorporaties een zeker 

minimum van hun ICT uitgaven aan applicaties moeten besteden, om schaalgrootte 

besparingen te kunnen realiseren in hun bedrijfsprocessen. In de praktijk wordt aanbevolen 

dat woningcorporaties minimaal 42% van hun ICT uitgaven besteden aan infrastructuur. 

Daarnaast dient minimaal 47% te worden besteed aan applicaties. Voor ziekenhuizen geldt 

een vergelijkbaar advies om minimaal 54% aan infrastructuur en minimaal 42% aan 

applicaties te besteden. In dit onderzoek konden geen percentages voor gemeenten worden 

bepaald in verband met de beperkingen van de beschikbare data. 

 

De theoretische bijdrage van dit onderzoek is gelegen in de formulering van de definitie van 

de effectiviteit van het ICT beleid en de meting van dit construct. De analyse van de 

productiviteit van de ICT en van de bedrijfsprocessen is gebaseerd op theorieën betreffende 

systemen, cybernetica en complexiteit. Er wordt een nieuwe manier geïntroduceerd om de 

relatie te meten tussen de effectiviteit van ICT beleid en kostenbesparingen in ICT door 

schaalgrootte voordelen. Bovendien wordt de relatie bepaald tussen de effectiviteit van ICT 

beleid en kostenbesparingen in bedrijfsprocessen door schaalgrootte voordelen.  

 

In hoofdstuk 1 worden de volgende constructen plus hun relaties gedefinieerd: (1) effectiviteit 

van ICT beleid, (2) ICT uitgaven, (3) schaalgrootte van ICT middelen en (4) organisatie 

performance. Vervolgens worden het onderzoeksdoel en de onderzoeksvragen gedefinieerd, 

waarna de theoretische en praktische onderzoeksbijdragen worden beschreven. Tenslotte 

wordt de onderzoeksaanpak expliciet gemaakt. 

 

In hoofdstuk 2 wordt de theoretische fundering van de constructen beschreven. Deze 

fundering bestaat uit drie pijlers. Ten eerste: de wetenschap van cybernetica en complexiteit, 

die uitvoerig wordt beschreven, omdat deze wordt gebruikt in verschillende delen van dit 

onderzoek. Het besturingsconcept wordt gebruikt in de definitie van de basis hypothese H1; 

het complexiteit concept wordt gebruikt om schaalgroottevoordelen en -nadelen uit te leggen 

in de conversie van ICT uitgaven naar ICT middelen (“assets”). Ten tweede: de “Resource 

Based View” als fundament voor de definitie van ICT middelen en ICT beleid. Ten derde: de 

economische theorieën over schaalgroottevoordelen. Op deze drie pijlers zijn de theorieën 

gebouwd die specifiek zijn voor de constructen. In hoofdstuk 2 wordt ook de theoretische 

fundering van ICT beleid behandeld. Dit betreft ICT infrastructuur en ICT organisatie 

conform COBIT/ITIL. Tenslotte wordt een cybernetische visie ontwikkeld op ICT beleid, om 

uit te leggen waarom er een delicate balans is tussen infrastructuur en applicaties in 

organisaties met een laag niveau van ICT uitgaven. 
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In hoofdstuk 3 worden de constructen meer gedetailleerd gedefinieerd. Vervolgens wordt de 

basishypothese H1 geformuleerd betreffende de relaties tussen de constructen (1) effectiviteit 

van ICT beleid, (2) ICT uitgaven en (3) schaalgrootte van ICT middelen. Voor elk construct 

wordt een benadering (“proxy”) geformuleerd, om de theoretische constructen passend te 

maken met de dataset van M&I/Partners. De hoeveelheid ICT uitgaven wordt benaderd vanuit 

de “Total cost of ownership” (TCO) visie. De complexiteit van de ICT middelen is 

gedefinieerd als een theoretisch construct, om de schaalgrootte van ICT middelen te vertalen 

naar ICT uitgaven (in de zin van inspanning van ICT personeel). De effectiviteit van ICT 

beleid wordt vanuit twee gezichtspunten benaderd: gebaseerd op de volwassenheid van de 

ICT organisatie en gebaseerd op het infrastructuur beleid. Tenslotte wordt hypothese H2 

geformuleerd, betreffende de relatie tussen (4) organisatie performance, (3) schaalgrootte van 

ICT middelen en (1) effectiviteit van het ICT beleid. Het onderzoeksmodel wordt uitgelegd in 

Figuur 3.10.  

 

In hoofdstuk 4 worden eerst de empirische data verzamelingen gepresenteerd. Daarnaast 

wordt de onderzoeksmethodologie uitgelegd en worden de constructen meetbaar gemaakt. De 

data verzamelingen bestaan uit data van woning corporaties, gemeenten en ziekenhuizen over 

de periode 2002-2008. In de methodologie wordt onderscheid gemaakt tussen een globale en 

een gedetailleerde analyse (Figuur 4.4). De globale analyse bestaat uit “Partial Least Square” 

(PLS) regressie en lineaire regressie, om een globale visie te krijgen op de validiteit van de 

hypothesen. De gedetailleerde methodologie gebruikt “power” regressie en is gebaseerd op 

twee manieren om de productiviteit te bepalen: de absolute en de relatieve productiviteit. 

Voor de bepaling van de relatieve productiviteit wordt “Data Envelopment Analysis” (DEA) 

gebruikt, een techniek die geschikt is om vergelijkbare organisaties te benchmarken. De 

constructen worden geoperationaliseerd en er wordt een additionele proxy gedefinieerd, 

betreffende de meting van de schaalgrootte van de ICT middelen. 

 

In hoofdstuk 5 worden de data van de woning corporaties, gemeenten en ziekenhuizen 

geanalyseerd, in overeenstemming met de methodologie. De basis hypothese H1 wordt in de 

detailanalyse op 20 verschillende manieren getest. Dit was noodzakelijk omdat er 

verschillende metingen zijn gebruikt voor de drie constructen en twee manieren om de 

productiviteit te bepalen. De resultaten van de berekeningen worden grafisch weergegeven in 

Appendix 3. De hypothese H2 betreffende de organisatie performance wordt in de 

detailanalyse op 4 verschillende manieren getest. Daarna worden H1 en H2 opnieuw 

geanalyseerd, maar nu simultaan, conform de methodologie (zie Figuur 4.4). Tenslotte wordt 

er een overzicht gegeven van de validiteit van de hypothesen. 

 

In hoofdstuk 6 worden de onderzoeksresultaten bediscussieerd. Vervolgens worden de 

beperkingen van dit onderzoek geanalyseerd in termen van verschillende validiteitaspecten. 

Tenslotte worden de implicaties van de onderzoeksresultaten besproken in de conclusie.  




