
BUSINESS – IT ALIGNMENT EN VLAAMSE 
STADSBESTUREN. EEN 
SCHIJNHUWELIJK? 

Drs. Simon Vander Elst 
Universiteit Gent 
Faculteit Economie (Bestuurskunde) 
Steunpunt Bestuurlijke III – Slagkrachtige overheid 
O.l.v. prof. dr. Filip De Rynck 



 Deze conferentie: Improving public sector 
 productivity through business-strategic and 
 business-IT alignment 

 Mijn proefschrift: ontwikkelen van een model om 
 de interactie tussen ICT en organisatie in 
 Vlaamse stadsbesturen te begrijpen  



Business – IT veranderingen in Vlaamse 
stadsbesturen 

•  ICT als kracht om tot fundamentelere 
verbeteringen van de dienstverlening te komen: 
• Complexe uitdagingen; bijvoorbeeld:  

•  Een complete webwinkel met realtime aflevering 
•  Dossiers organisatiebreed inzichtelijk maken 
•  Multikanaal werken 
•  Knip front- en backoffice 





Deze presentatie 

• Wat is Business – IT Alignment? Strategic 
alignment? 

• Wat is de waarde van het concept om de inzet van 
ICT in publieke organisatie te begrijpen? 

• Kritieken op het concept? 
• Bouwen aan een andere benadering van Business 

– IT alignment. 



BUSINESS – IT ALIGNMENT EN 
GEMEENTEN. EEN SCHIJNHUWELIJK? 

HET CONCEPT 



Business – IT alignement  

(Henderson en Venkatraman, 1993) 



Business – IT alignement  
•  ‘Alignment is the business and IT working 

together to reach a common goal.’ 
•  De organisatiemissie, -doelstellingen en -plannen 

moeten worden ondersteund door de ICT-missie, 
-doelstellingen en –plannen  

•  Positief effect op de prestaties: efficiëntie, omzet, 
enz. 



Business – IT alignement: antecedenten 
Critical success factors for aligning IT plans with business 
plans from Teo and Ang (1999) 

1. Top management commitment to the strategic use of IT 
2. Top management’s confidence in the IT department 
3. Top management’s knowledge of IT 
4. IT management’s knowledge of business 
5. Business goals and objectives that are known to IT 
management 
… 



Business – IT alignement: perspectieven  

(Henderson en Venkatraman, 1993) 



Business – IT alignement 

• Een rationele theorie: de maakbare organisatie 
• Het plan / de architectuur zijn van belang 
• Het leiderschap stuurt aan en richt de organisatie in 

volgens haar wensen 
• Een statische kijk op organisatie: in evenwicht of niet in 

evenwicht 



Visie en 
missie 

formuleren 
en 

afstemmen 

Ontwerp van 
operationele 
processen en 

systemen 
= de 

architectuur 

Het ontwerp 
implementeren 

Oude organisatie Nieuwe organisatie 



BUSINESS – IT ALIGNMENT EN 
GEMEENTEN. EEN SCHIJNHUWELIJK? 

REFLECTIE EN INTROSPECTIE 



Kritieken 
• De omgeving is turbulent en onvoorspelbaar: de 

strategie en visie worden ingehaald door de 
realiteit  

•  Implementatievraagstukken blijven buiten beeld 
• Gebruik van technologie en ICT heeft altijd een 

zekere onvoorspelbaarheid: dat gebruik blijft 
buiten beeld 



“That is, companies locked themselves into an 
alignment plan (via investing in various 

technologies) that hindered their ability to react 
to change.” (Chan & Reich, 2007)  



B-IT alignment en publieke organisaties 

• Veel meer diensten en producten, verschillende rollen, 
verschillende klanten 
•  Eén strategie voor de dienstverlening? En de ICT-huishouding? 

• Wie zijn de CEO en de CIO?  
• Gemeenten zijn niet zo autonoom  
• Ambigue en meerdere prestaties 

•  Klantgericht 
•  Efficiënt 
•  Wat is dat dan? 



Administratieve interactie Webloket Entiteit en beleidsdomein 
Bestuurlijk toezicht Mijn Binnenland – ABB ABB (BZ) 
Databestand geboorte- en 
sterftecertificaten 

E-birth (facultatief) Vlaams Agentschap voor Zorg en 
Gezondheid (WVG) 

BIOS BIOS2 Agentschap voor Sociaal-Cultureel 
Werk voor Jeugd en Volwassenen 
(CJSM) 

Prestatiestaten 
doelgroepmedewerkers 

E-subsidieloket Departement WSE (WSE) 

Prestatiestaten WEP’ers E-subsidieloket Departement WSE (WSE) 
Project gevelrenovatie Loket Agentschap Ondernemen Agentschap Ondernemen (EWI) 

Rapportering EFRO doelstelling 2 Loket Agentschap Ondernemen  Agentschap Ondernemen (EWI) 

KLIP Geoloket AGIV (DAR) 
Plannenregister Geoloket AGIV (DAR) 
Leegstandsregister RWO Data Manager Wonen Vlaanderen (RWO) 
Leegstaande en verwaarloosde 
bedrijfsruimten 

RWO Data Manager  Wonen Vlaanderen (RWO) 

Energieprestatiecertificaten Energieprestatiedatabank Vlaams Energieagentschap (LNE) 

Vergunningenregister RWO Data Manager RWO 
CRAB Geoloket  AGIV (DAR) 
RVV Geoloket AGIV (DAR) 
ROP RWO Data Manager RWO 
Planbaten – planschade RWO Data Manager RWO 
Gemeentelijke inventaris 
risicogronden 

Webloket OVAM OVAM (LNE) 

GIPOD Geoloket AGIV (DAR) 
Verkeersbordendatabank Verkeersbordendatabank Departement MOW 
Taxivergunningen Centaurus MOW  

Dewaele et al. (2014) 



Verschillende klanten en diensten 

“Sommige diensten zijn zeer administratief, vrij eenduidig en 
uniform; andere diensten, bijvoorbeeld in de sociale sfeer, zijn meer 
open, meervoudig en complexer. Het begrip klant, tot slot, blijft te 
vaak een onbestemde verzameling van gezichtsloze gebruikers.  Er 
zijn grote verschillen tussen soorten klanten, die zich ook anders 

verhouden ten opzichte van E – gov.” 
(De Rynck en Vander Elst, 2015) 





ONZE POSITIE EN BENADERING 
GEÏLLUSTREERD 

INZICHTEN VANUIT VLAAMSE 
STADSBESTUREN EN GEMEENTEN 



Onze positie t.a.v. Business – IT alignment 

•  Afstemming zoeken / nastreven als een continu proces 
•  Niet volledig te sturen en te beheersen ≠ onbeheersbaar  emergente 

strategie 
•  Niet één juiste manier of perspectief maar: wat werkt gegeven … 

•  De leiderschapsstijl in onze organisatie … 
•  Capaciteit … 

•  Meer dan een strategisch proces 
•  Ook projectmatig werken / invoeren van verandering 
•  Ook de dynamiek op de werkvloer 

•  De mate van alignment i.p.v. alignment / no alignment 



Nieuw KCC Nieuwe 
website 

Nieuw 
fysieke FO 
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•  De mate van alignment i.p.v. alignment / no alignment 

•  Meer dan een strategisch proces 
•  Ook projectmatig werken / invoeren van verandering 
•  Ook de dynamiek op de werkvloer 



Visie en 
missie 

formuleren 
en 

afstemmen 

Ontwerp van 
operationele 
processen en 

systemen 
= de 

architectuur 

Het ontwerp 
implementeren 

Oude organisatie Nieuwe organisatie 



“Je zou kunnen zeggen dat de strategie op voorhand niet 
kan vastliggen maar groeit vanuit de ontwikkelingen van de 
organisatie in haar relatie met de omgeving. Dan moet je 
accepteren dat waar je vandaag staat, sterk afwijkt van 
waar je begon. Dan moet je ook accepteren dat dat niet 

problematisch is maar juist wenselijk.” 

“Je bouwt een systeem met basale functionaliteiten 
waarmee je gaat werken en dat systeem heeft de 

flexibiliteit om nadien nieuwe functionaliteiten toe te 
voegen, enz.” 

(Meijer, 2014) 



Emergente strategie 

• Waarom? 
•  Inspelen op snel veranderend omgeving en (ICT-) dynamiek 

daarin; ook inzake bovengemeentelijke initiatieven  
•  Wat is vandaag haalbaar en wat wordt morgen haalbaar? 
•  Inspelen op (snel) wijzigende beelden en assumpties over 

wat klantgericht is  
•  Idem voor efficiëntie 

•  Wat vandaag als efficiënt wordt beschouwd, kan morgen 
achterhaald zijn 









Emergente strategie, waarom? 

“Dat komt er dan op neer dat de burger nu elektronisch kan doen wat 
vroeger aan het loket moest. Maar is dat proces van dienstverlening 
nog nodig, moet het proces blijven zoals het is, kan de gemeente de 

dienst niet zelf aanbieden zonder de vraag van de burger af te 
wachten?  Kan de gemeente eventueel niet beter samenwerken met 
maatschappelijke organisaties of met bedrijven die de dienst kunnen 

organiseren?  ”  
(De Rynck en Vander Elst, 2015) 



Emergente strategie, kunnen gemeenten dat? 

“Door de beperkingen van de schaal stappen gemeenten in 
een strategie die hen vaak wordt aangepraat en waarvoor 
ze niet de deskundigheid hebben om er kritisch over na te 

denken.” 



Emergente strategie, kunnen gemeenten dat? 

• Vaak duikt dit beeld op aan de top:  
• Weinig affiniteit met ICT en / of 

dienstverleningsvraagstukken en weinig visievorming 
• Organisatiebrede aansturing zoek 
• Prioritering zoek 
• Versnipperde middelen 



“Bij die koplopers is informatisering een instrument 
waarvoor de gemeente zelf de regie in handen houdt.  

Dat vereist sterk politiek en ambtelijk leiderschap en een 
sterke samenwerking tussen beide, ook en vooral om 
tegen weerstanden in te gaan en gestolde praktijken in 

vraag te kunnen stellen.”  
(De Rynck en Vander Elst, 2015) 
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Mechelen 
•  ICT-affiniteit bij de secretaris 
•  Beperkte ICT-affiniteit bij politiek 

management 
•  Geen sturing en visie op 

dienstverlening en ICT als OB-
thema 

•  Wel op projecten 
•  Geen sterke prioritering van 

projecten 
•  Middelenallocatie op KT 
•  Zichtbaarheid is belangrijk 
•  ICT prikkelt vooral de organisatie 
•  Innovaties in clusters van 

producten 

Genk  
•  Burgemeester en adjunct-

secretaris vertalen DV-concept in 
ICT-huishouding 

•  Politieke en ambtelijke top stuurt 
ICT en organisatie (rol MAT) 

•  Sterke visieontwikkeling; ook 
inzake ICT 

•  Voorziet middelen 
•  Affiniteit met ICT 
•  Nieuw dienstverleningsconcept 

vertaald naar ICT-huishouding 
•  Emergente strategie: 

dienstverlening en nieuw ICT-
platform in fasen uitbouwen 

Leiderschap en strategie: variatie 



Genk 
“Wat we zien is dat we ongeveer 20 000 telefoongesprekken uit diensten halen, 

die we effectief in eerste lijn beantwoorden. […] Koppel daaraan dat ze meer 
doen dan informatie geven, maar ook vaak het proces opstarten, het e-

formulier invullen, zorgen dat dat gelanceerd wordt. De tijdswinst is soms 
enorm.”  

Bron: Stad Genk 

“Meer dan een uur winst op elke afhandeling van 
horecavergunningen, dankzij procesgestuurde werking.” 



Mechelen 

•  Intellistamp als succes 

“Een volledig traject, gesteund door alle betrokkenen. Het project 
komt vanuit ICT met relaties met bedrijven, afgecheckt geweest met 
burgerzaken, afgecheckt met MAT, afgecheckt met politiek. Politiek 
heeft wetgevende problemen uitgeklaard. Je moet gans dat traject 

hebben om tot resultaat te komen. Je moet de ganse keten 
meehebben.” 

 1000’en aanvragen van attesten zonder menselijke interferentie bij 
de aflevering 
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Veranderings- en projectmanagement 

• Welke capaciteit heeft u in huis? 
•  Capaciteit als veelzijdige term 
•  Procesanalyse en herontwerp? 
•  Professioneel projectmanagement 
•  Expertise om systemen te koppelen 
•  … 



“Er is vanuit de stad als door de leverancier te weinig kritisch nagedacht : als we 
die diensten omswitchen naar producten, welke gevolgen heeft dat allemaal? 

En die oefening is gaandeweg gemaakt […] en iedereen heeft daar ideeën 
gelanceerd, […] En dat is uit de hand gelopen. Er is onvoldoende 
overeengekomen waar wij naartoe willen.”  (Stafmedewerker) 

“We hebben veel gemeenten afgeraden om in die val te trappen of in deze droom 
te geloven omdat we gezien hebben welke verwoestende effecten dit soort 

wondermiddelen kunnen aanrichten in organisaties die daar helemaal niet 
klaar voor zijn, die niet zelf de nodige capaciteit in huis hebben en die zelf niet 

nadenken.”  
(De Rynck en Vander Elst, 2015) 

Grootschalige ICT-projecten; bijvoorbeeld het 
midoffice 



Capaciteit 
“We leggen ons te plat in de bocht: 80% van de 

Vlaamse gemeenten heeft onvoldoende deskundigheid 
in huis op het vlak van informatisering om zelf te weten 

wat ze willen, om dat zelf aan sturen.”  

(Vander Elst & De Rynck, 2014) 



“Ons eindadvies aan gemeenten is vaak: doe dat niet, 
begin bij het begin, start met de evidente processen 

van basisdiensten, zet eerste stappen waar de meeste 
winst te halen is, investeer niet in zaken die verdere 

ontwikkelingen kunnen blokkeren en die alle flexibiliteit uit 
uw organisatie halen.”   



Politiek top: 
- Affiniteit met ICT 

- Dienstverlening als 
thema: engagement om 
LT daarin te investeren 

- Politieke top als 
visiebepaler (?) 

- Pol. – ambt. relaties 

Ambtelijke top:  
- Positie MAT 

- DV als thema 
- Affiniteit met ICT 
- Ambtelijke top als 

visiebepaler? 

Middenmanagers 
- Procesdenkers? 

- ICT-affiniteit 
- Veranderings-

managers 
- Betrokkenheid  

Leveranciers 
- Strategische 

interferenties in ICT-
beleid? 

- Verhouding interne ICT 
All-in-one <> best of 

breed 
- Wie stuurt de 

leverancier aan? 

Uitvoerende 
medewerkers 

- Accepteren zij de 
nieuwe sjablonen 

van werken? 
Worden zij gehoord? 

- Belang van 
veranderingsmanage

-ment komt hier 
boven 

Consultants 
- Expertise in of uit huis 

halen? 
- Strategisch en / of 

operationeel betrokken? 

Staf 
- Positie van staf 

strategische actor? 
- Resources 

- Verhouding staf-
ICT  

ICT-dienst 
- Positie van ICT: 

strategische actor? 
Uitvoerder 

- Resources 
- Verhouding staf-ICT 
- Taal die ICT spreekt 

-  Wat is haalbaar? 
-  Aan welk tempo? 
-  Vanuit welke aanpak? 
-  Vanuit welke aansturing tot 

afstemming? 
-  Welke condities zijn 

gunstig en minder 
gunstig? 

Wat is haalbaar in 
uw organisatie? 


