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De Context en De Kunst van het Veranderen
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Cisco Internet Business Solutions

Cisco Internet Business Solutions

Cosight – Karsten van der Donk
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Ontwikkelingen bij Watermanagement

BKI 18-39 Martijn van Berkel en Aukje Sjoerdsma over digitalisering en digitale transformatie
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De vier ingrediënten voor Digitale Transformatie
Beschikbaarheid van data

Deskundige medewerkers

Organisatie en Processen

Moderne en robuuste ICT

Mindset

Gegevensarchitectuur

Opleiden (digitalisering
eigen werkproces, inzicht
in ketenprocessen)

(Keten-)
Procesarchitectuur

ICT-architectuur

Eigendom innovatie bij
business

Inrichten
gegevensmanagement

Agile werken

Integratie Business en
ICT (en PA en KA)

Besturingsproces voor
aanpassing
ICT-componenten

Besturingsproces voor
aanpassing Datacomponenten

Strategische
personeelsplanning

Cultuur en leiderschap
(voor innovatie)

Cloud strategie ICT

Standaardisatie en
integratie (data en
algoritmes)

Adequate bezetting
voor I&A, GIS en
gegevensbeheer

Inrichten
portfoliomanagement

Adequate infrastructuur
voor primaire processen

Innoveer in kleine pilots

ICT budget voor business
projecten bij business
Digitale Transformatie =
Chefsache

Security by design
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Data = kapitaal

1.Gegevensarchitectuur

2. Inrichten
gegevensmanagement
3a.
Besturings
proces
voor
aanpassing
Datacomponen
ten

3b.
Standaardisatie en
integratie
(data en
algoritmes)

Beschikbaarheid van data

Zien we de urgentie? De veranderingen om ons heen vragen steeds
meer, maar:
• Gegevens zijn verouderd, onvolledig of onjuist
• Berekeningen worden meerdere keren uitgevoerd (uitbesteed)
• Totstandkoming rapportages niet transparant
Durven we de bestaande manier van werken los te laten?
• Geen opslag op project- en persoonlijke schijven
• Niet naar eigen inzicht tooling inzetten en
gegevensverzamelingen aanleggen
Willen we een nieuwe manier leren om ‘het water slimmer te
managen’?
• Data en informatie voor iedereen toegankelijk
• Volgens de standaarden in de sector
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Mensen zijn de Achilleshiel
1. Opleiden (digitalisering
eigen werkproces, inzicht
in ketenprocessen)
1a. Agile
cultuur

2. Strategische
personeelsplanning
2a. Adequate bezetting
voor I&A, GIS en
gegevensbeheer

Deskundige medewerkers

Zien we de urgentie? De veranderingen om ons heen vragen steeds
meer, maar:
• Weinig collega’s overzien de hele keten
• De mogelijkheden van de software worden beperkt benut
• We missen capaciteit voor A.I., Big data, etc.
Durven we de bestaande manier van werken los te laten?
• Minder beheer en meer innovatie
• Meer kleine pilots en minder grote projecten
• Van buiten naar binnen kijken en doen
Willen we een nieuwe manier leren om ‘het water slimmer te
managen’?
• Vakspecialisten opleiden in nieuwe vakgebieden
• Meer fte inzetten op de ‘business-kant van de ICT’ (de ICT-kant
van de business)
• Probeer iets nieuws; durf fouten te maken
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De organisatie is het ecosysteem
1. (Keten-)
Procesarchitectuur

2. Integratie Business
en ICT (en PA en KA)
2a. Cultuur en
leiderschap (voor
innovatie)
3. Inrichten
portfoliomanagement

Organisatie en Processen

Zien we de urgentie? De veranderingen om ons heen vragen
steeds meer, maar:
• We doen het allemaal goed, maar we doen het allemaal
anders
• Business en ICT ‘verstaan’ elkaar niet
• Cultuur en sturingsmodellen zijn behoudend en star
Durven we de bestaande manier van werken los te laten?
• Niet zelf improviseren, maar het afgesproken proces
aanleren
• Intensief samen werken (en leren) met Informatisering
• Niet ‘zomaar gaan doen’, maar samen prioriteiten stellen
Willen we een nieuwe manier leren om ‘het water slimmer te
managen’?
• Eén organisatie, één proces
• Informatisering ín de business
• Prioritering in een portfolio, always on budgeting
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Moderne en robuuste ICT

ICT is een middel om het mogelijk te maken
1. ICT-architectuur
2. Besturingsproces
voor aanpassing
ICT-componenten
3. Cloud strategie ICT
4. Adequate
infrastructuur voor
primaire processen

Zien we de urgentie? De veranderingen om ons heen vragen steeds
meer, maar:
• De ICT is niet altijd modern of up to date
• Het ICT-landschap kent dubbelingen en hiaten
• Vernieuwingen hebben een lange doorlooptijd
Durven we de bestaande manier van werken los te laten?
• Geen ‘eigen’ applicaties, maar gebruik maken van één
oplossing
• Niet meer “ik heb iets op de beurs gezien en dat moeten wij
ook hebben”
• Niet meer alles zelf doen, maar afname van elders regisseren
Willen we een nieuwe manier leren om ‘het water slimmer te
managen’?
• Vernieuwen vanuit het overzicht over processen, data en
informatie en de daarvoor ingezette applicaties
• De business-vraag formuleren en daarmee bij ICT gaan
‘shoppen’
• Van beheerder naar regisseur
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Digitale transformatie in kleine stappen
Nieuwe technieken

Trends

Artificial intelligence
Mobiele apps
Robotisering
Data science
Internet of Things
…

Klimaatverandering
Energietransitie
Duurzaamheid
Verwachting samenleving
Wetgeving
…

ã Liquet BV 2019

10

5

