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Informatie Technologie (IT) wordt door veel groeiondernemers gezien als een doorn
in het oog. Hoe moet de juiste IT-structuur worden gecreeerd en hoe weet de
groeiondernemer welk systeem hij of zij moet aanschaffen? De IT binnen een
onderneming wordt dan ook als een knelpunt aangemerkt in de groei van een
onderneming. Uit onderzoek van de Jong (2004) blijkt dat de echte succesvolle snel
groeiende ondernemers zich op een zestal groeithema's onderscheiden van de
"gewone" groeiende ondernemers. Een van deze groeithema's is automatisering.
Wanneer een ondernemer geen goede IT-structuur in zijn organisatie heeft, zal dat
een belemmering zijn in de groei van de onderneming. Echter, wanneer de
groeiondernemer een goede weloverwogen IT-structuur heeft, zal dit een drijvende
kracht zijn achter de groei van zijn of haar onderneming. Om groeiondernemers de
handvatten te geven voor het creeren van een goede IT-structuur en hen een goede
keuze te laten maken in de aanschaf van toekomstige IT, is het IT-Groeipad
ontwikkeld.

Circa 30 groeiondernemers zijn samen met Port4Growth, Microsoft en
PricewaterhouseCoopers meerdere keren bijeengekomen om te komen tot het IT
Groeipad. Het IT-Groeipad bestaat uit een drietal stappen:

1. Het maken van de strategische foto.
2. Het maken van de IT-foto.
3. Het van maken de detailfoto c.q. IT-checklist.

Deze drie stappen moeten voldoende handvatten bevatten om de groeiondernemers
te helpen bij het maken van een goede keuze bij de aanschaf van IT.

In dit onderzoek zijn 16 groeiondernemers ge"interviewd over hun ervaringen met
betrekking tot het IT-Groeipad. Het onderzoek toont aan dat de groeiondernemers
het IT-Groeipad een goede methodiek vinden die hen zal helpen bij het maken van
een goede keuze bij de aanschaf van IT. Meer dan 60 % van de groeiondernemers is
van mening dat het IT-Groeipad hen helpt de toekomst te concretiseren. Door
gebruik te maken van de "foto techniek" zijn de groeiondernemers in staat hun visie
duidelijk over te brengen op de medewerkers in hun onderneming. De medewerkers
kunnen op deze manier ook eenvoudig meedenken en meepraten over de toekomst
van de onderneming wat zal leiden tot een betere visie op de toekomst van de
onderneming. Bijna 80 % van de groeiondernemers geeft aan het IT-Groeipad in de
toekomst te zullen gebruiken om op die manier IT, binnen hun onderneming, om te
buigen van groeiremmer naar groeidrijver!

Toch kan niet geconcludeerd worden dat het IT-Groeipad daadwerkelijk een goede
methodiek is voor groeiondernemers om de keuze in aanschaf van IT-systemen te
verbeteren. Nog geen enkele groeiondernemer heeft na het doorlopen van het IT
Groeipad een of meerdere systemen aangeschaft. Ook al verwachten de
ondernemers goede resultaten, de uiteindelijke factoren die bepalen of een juist dan
wei goed systeem is aangeschaft, zijn nog niet voorhanden. Verder onderzoek moet
dit dan ook aantonen.
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Port4growth is een platvorm voor groeiondernemers. Groeiondernemingen zijn
ondernemingen die minimaal vijf jaar bestaan en de laatste drie achtereenvolgende
jaren een significante groei hebben doorgemaakt. (De precieze criteria komen in
hoofdstuk 1 aan de orde.) De kernactiviteit van Port4Growth is het ondersteunen van
groeiondernemers bij groeivraagstukken. Een van die groeivraagstukken is "hoe om
te gaan met IT?" Samen met Microsoft, PricewaterhouseCoopers en een dertigtal
groeiondernemers heeft Port4Growth het IT-Groeipad ontwikkeld. DIT-Groeipad
moet de groeiondernemers helpen bij het ontwikkelen van een goede IT-structuur
binnen hun onderneming. Het IT-Groeipad biedt de nodige handvatten om de
groeiondernemers een goede keuze te laten maken in de aanschaf van IT. Maar
biedt dit IT-Groeipad inderdaad de handvatten die de ondernemers nodig hebben om
goede keuzes te maken op IT gebied? Dit onderzoek geeft antwoord op de
onderstaande twee vragen om zodoende aan te tonen of het IT-Groeipad een goede
methodiek is.

• Is het IT-Groeipad een goede manier voor groeiondernemers om de keuze in
aanschaf van IT-systemen te verbeteren?

• Leidt het IT-Groeipad tot de juiste keuze in aanschaf van IT voor
9roeiondernemers?

In hoofdstuk 1 worden het ontstaan, de kernactiviteiten en het doel van Port4Growth
beschreven. Hoofdstuk 2 beschrijft de aanleiding van het onderzoek en het doel van
het onderzoek. Daarna worden in hoofdstuk 3 de onderzoeksvragen en de
onderzoeksmethode beschreven. Hoe de ontwikkeling van het IT-Groeipad tot stand
is gekomen, is uitgewerkt in hoofdstuk 4. De wetenschappelijke onderbouwing van
de methodiek die gebruikt wordt in het IT-Groeipad komt aan de orde in hoofdstuk
5. De hoofdstukken 6 en 7 beschrijven de opbouw en uitwerking van de interviews
die in het kader van het onderzoek hebben plaatsgevonden. Daarna wordt in
hoofdstuk 8 op basis van hetgeen is besproken in de voorafgaande hoofdstukken een
herontwerp gemaakt van het IT-Groeipad. In hoofdstuk 9 zal antwoord worden
gegeven op de hoofdvraag en worden enkele aanbevelingen gedaan. Tenslotte zal in
hoofdstuk 10 een korte voorbode worden gegeven over de toekomst van het IT
Groeipad.
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Hoofdstuk 1. Port4Growth
Het afstudeerproject wordt verricht in opdracht van Port4Growth. Port4Growth is een
startende onderneming en nog vrij onbekend in het Nederlandse bedrijfsleven. Om
een beeld te geven van Port4Growth, wordt het platform kort beschreven in dit
hoofdstuk. De eerste paragraaf beschrijft het ontstaan en de achtergrond van het
platform. Daarna wordt het Groeimodel, dat is ontwikkeld door Port4Growth,
uitgelegd. De derde paragraaf beschrijft de verschillende activiteiten van
Port4Growth en de laatste paragraaf geeft een overzicht van definities van
groeibedrijven.

1. 1 Het ontstaan
Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft het creeren van een concurrerend
ondernemingsklimaat om zo een duurzame economische groei te realiseren als
missie gesteld.
Diverse onderzoeken, zoals dat van Birch (1987), hebben aangetoond dat het Midden
en Kleinbedrijf (MKB) zorg draagt voor het grootste percentage van de banengroei.
Een aanzienlijk deel in deze groei van werkgelegenheid komt binnen het MKB voor
rekening van de groep van snelgroeiende ondernemingen. Deze snelgroeiende
ondernemingen dragen bovengemiddeld bij aan de groei van de werkgelegenheid in
Nederland, investeren meer in human capital en zijn bijzonder kennisintensief
(Ministerie van Economische Zaken, 2004). Deze groep van ondernemingen is dan
ook bijzonder belangrijk voor een duurzame groei van de Nederlandse economie.
Vergroting van deze groep ondernemers heeft een significante impact op de
economische groei en verdient derhalve de nodige aandacht. Potentiele snelle
groeiers zijn in dit kader de groep ondernemers die door middel van goede coaching
een extra impuls kunnen geven aan de economie en dus aan het vergroten van de
werkgelegenheid.

Uit onderzoek van Verhoeven & Bruins (2001), in opdracht van het Economisch
lnstituut voor Midden en Kleinbedrijf (ElM), blijkt dat Nederland in de jaren 1990 tot
1993 en 1995 tot 1998 is achtergebleven, op het gebied van groeibedrijven, ten
opzichte van een aantal andere landen. Relatief gezien heeft Nederland in die
periodes weinig snelle groeiers gekend. Tevens groeiden de snelle groeiers in
Nederland minder snel dan de snelle groeiers in het buitenland. Deze relatieve
achterstand heeft het Ministerie van EZ doen besluiten om de beleidsdoelstellingen
aan te vullen om zodoende de achterblijvende positie van Nederland, voor wat
betreft het aandeel snelle groeiers in de bedrijvenpopulatie ten opzichte van een
aantal benchmarklanden, weg te werken.

Onderzoekers van Deloitte & Touche hebben in 2002 de opdracht gekregen van het
ministerie van EZ om te onderzoeken welke belemmeringen een beperking zijn voor
de ondernemers om te kunnen groeien, en in het bijzonder belemmeringen die de
overheid kan wegnemen. Tevens wilde het ministerie van EZ inzicht krijgen in
factoren die juist de groei van de ondernemingen bevorderen en dus als
"groeidrijver" fungeren. De resultaten van het onderzoek staan beschreven in het
rapport "Snelle groeiers en lnnovatie" dat in juni 2004 is afgerond. Een korte
beschrijving van dit onderzoek is opgenomen in bijlage A.
Een van de resultaten die in het onderzoek naar voren is gekomen, is de behoefte
van groeiondernemers om met collega-groeiondernemers in contact te komen. Op
die manier kunnen zij hun kennis en ervaring met elkaar uitwisselen, onder andere
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op gebied van groeiknelpunten en groeidrijvers. De groeiondernemers hebben dan
ook aangegeven in het onderzoek dat de beste adviseur hun collega
groeiondernemer is. Deze uitkomsten heeft een van de onderzoekers, dhr. J. de
Jong, doen besluiten om begin 2004 een platvorm voor snelgroeiende ondernemers
op te richten genaamd Port4Growth.

1.2 Het groeimodel
Een van de belangrijkste resultaten in het onderzoek "Snelle groeiers & Innovatie"
(2004) is dat een aantal belemmeringen in de groei die door de ondernemers werden
ondervonden tevens als groeidrijvende factoren worden aangemerkt door de echte
succesvolle groeiondernemers. Deze succesvolle groeiondernemers benadrukten dat
wanneer bepaalde knelpunten worden overwonnen ze als groeibevorderend kunnen
worden aangemerkt.

De Jong is begin 2004 gestart met het voorleggen van de onderzoeksresultaten
C'knelpuntenanalyse'') aan 140 groeiondernemers die hadden deelgenomen aan
(delen van) het onderzoek van Deloitte & Touche om deze onderzoeksresultaten
vervolgens met hen te bediscussieren. Conclusie van deze discussie was dat men
deze knelpunten niet aileen herkende, maar ook dat zij behoefte hadden aan een
concreet model, dat de groeiknelpunten modelleert en dat gemakkelijk toepasbaar
zou zijn in de dagelijkse praktijk van de groeiondernemer.
Vervolgens is de groeiondernemers gevraagd hun ervaringen op gebied van
knelpunten te beschrijven om uiteindelijk tot het onderstaande groeimodel te komen
(figuur 1.1). Zie voor een duidelijke weergave van het groeimodel bijlage B en voor
de ontwikkeling van het groeimodel bijlage A.

Het Groeimodel
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In de eerste kolom geeft het groeimodel aan op welke 6 groeithema's succesvolle
groeibedrijven zaken anders hebben aangepakt, wat resulteerde in betere en snellere
groei voor de betreffende ondernemingen. Dit zijn tevens de thema's die
groeiondernemers als belemmering in de groei hebben ervaren.
In de tweede kolom zijn de diverse groeithema's opgesplitst in een vijftiental
groeiknelpunten.
In de laatste vier kolommen zijn de ervaringen van de groeiondernemers op gebied
van de knelpunten beschreven. Deze ervaringen zijn onderverdeeld naar fasen van
groei waarin een ondernemer zich bevindt.

De vier groeifasen zijn als voigt gedefinieerd:
• Fase 1: Potentiele groei. De onderneming heeft een sterke ambitie en een

plan om te groeien.
• Fase 2: Snelle niet-geformaliseerde groei. De onderneming groeit snel,

maar om knelpunten te overwinnen implementeert men ad-hoc oplossingen.
• Fase 3: Snelle geformaliseerde groei. De onderneming groeit snel en

definieert de vereisten voor gecontroleerde groei (in strategie, structuur,
processen en systemen etc.).

• Fase 4: Verminderde snelle groei. De onderneming groeit minder snel en
moet maatregelen nemen om de neerwaartse groei aan te pakken.

Aan de hand van het groeimodel kan de groeiondernemer zijn of haar prioriteiten in
de organisatie vaststellen. Per thema kan de ondernemer zich in een van de fasen
positioneren, waarna hij of zij kan zien welk thema de nodige aandacht verdient
binnen de onderneming. Wanneer de groeiondernemer zich voornamelijk herkent in
groeifase 2, maar zich op het knelpunt van systemen zich nog bevindt in fase 1,
heeft de overwinning van dit knelpunt de prioriteit. De ondernemer kan dit knelpunt
uiteraard zelf aanpakken, maar kan ook de hulp inschakelen van een professional op
dit gebied dan wei advies vragen bij een collega-groeiondernemer. Hoe een collega
groeiondernemer het knelpunt heeft overwonnen, is natuurlijk zeer waardevolle
informatie waar een groeiondernemer direct mee uit de voeten kan.

1.3 Het platform
De beste adviseur is de collega-groeiondernemer! Het geen bleek uit het onderzoek
van Deloitte & Touche (2002). Bij de stichting Port4Growth heeft dit geleid tot de
doelstelling het onafhankelijke platform voor en door groeiondernemers te zijn. Het
platform bestaat uit een netwerk van groeiondernemers en gespecialiseerde
dienstverleners. De groeiondernemers zijn de leden en de gespecialiseerde
dienstverleners, die zijn toegetreden tot het platform, zijn de partners van
Port4Growth. Port4Growth organiseert diverse activiteiten om groeiondernemers en
gespecialiseerde dienstverleners met elkaar in contact te brengen om gezamenlijk
naar oplossingen te zoeken die de groei van de onderneming van groeiondernemers
kan stimuleren.

Ais metafoor gebruikt Port4Growth een haven waarin de groeibedrijven fungeren als
schepen. Op de kade kan iedereen onder/ing handel drijven en langs de kade staan
dienstverleners als winkels met specifieke groeiproducten en -diensten. In het
havencafe hebben de groeiondernemers de mogelijkheid elkaar persoonlijk te
ontmoeten.
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Port4Growth organiseert twee typen bijeenkomsten:
• Regionale bijeenkomsten: Het platform is opgebouwd uit regionale platforms

van ca. 25 members. Zij vormen een hechte groep en ontmoeten elkaar
minimaal vijf maal per jaar. Op de bijeenkomst wordt een breed gedragen
probleem besproken dat is aangedragen door een of meerdere members. Het
delen van het probleem evenals het krijgen van tips en suggesties van
collega-groeiondernemers die het probleem al eerder hebben overwonnen,
maken deze bijeenkomsten zeer waardevol voor verdere groei.

• Landelijke bijeenkomsten: Deze bijeenkomsten, die vaak het karakter hebben
van een workshop, staan in het teken van een bepaald groeithema. Het kan
ook zo zijn dat het thema wordt behandeld in een serie van workshops. Het
IT-Groeipad is een voorbeeld van een landelijke thema bijeenkomst.

Naast deze bijeenkomsten organiseert Port4Growth een scala aan activiteiten
waaronder "Meet & Match" en de "High Growth Awards".
"Meet & Match" wordt in samenwerking met Philips Applied Technologies
georganiseerd. Deze Business Unit heeft ongeveer 1100 specialisten in dienst en
richt zich op het leveren van technologieen alsmede de ontwikkeling van nieuwe
producten en toepassingen op het gebied van healthcare, lifestyle and technology.
Door het toepassen van geavanceerde technologieen is Philips Applied Technologies
in staat innovatieve ideeen te vertalen naar concrete productoplossingen en
productieproces oplossingen. Philips Applied Technologies wil zich meer gaan richten
op het MKB maar heeft het netwerk daar niet voor. De samenwerking met
Port4Growth, die wei over dit netwerk beschikt, moet leiden tot meer
samenwerkingsverbanden tussen het MKB en Philips Applied Technologies. Tijdens
"Meet & Match" krijgen de ondernemers de nieuwste technologische ontwikkelingen
te zien. Zij hebben de mogelijkheid om problemen te bespreken met c.q. vragen te
stellen aan specialisten.
De High Growth Awards is een jaarlijks terugkerende landelijke competitie voor
groeiondernemers. Elk jaar wordt samen met PricewaterhouseCoopers een selectie
van ongeveer 200 ondernemingen gemaakt. Deze snelst groeiende ondernemers
strijden om de "High Growth Awards". Criteria waarop de groei van de ondernemers
worden beoordeeld zijn kwantitatieve groei en kwalitatieve groei. Tijdens een
feestelijke avond worden de winnaars bekend gemaakt.

1.4 Definitie groeibedrijf
De definitie van een groeibedrijf lOals die in dit onderzoek gebruikt wordt, komt in
deze paragraaf aan bod. Het begrip 'groeibedrijf' zoals dat bij Port4Growth gebruikt
wordt, wordt vergeleken met definities zoals die in andere rapporten is gebruikt.

1.4.1 Leeftijd
Leeftijd is niet in ieder rapport een criterium. Toch is het van belang om te noemen.
Turok (1991) richt zich voornamelijk op de groeiende starters. In tegenstelling tot
Stam (1999) en de Engelenburg (2000): De auteurs vermijden starters juist door een
minimum leeftijdseis van 6 jaar te stellen. Ook Port4Growth vermijdt starters, omdat
de toekomst van starters onzeker is en de eerste ontwikkelingen grillig verlopen.
Bovendien is Port4Growth van mening dat startende ondernemers in Nederland meer
dan voldoende andere instellingen kunnen benaderen om bijgestaan te worden. Zij
vallen daarom niet onder de doelgroep van Port4Growth. De richtlijn voor de leden
van Port4Growth is een minimumleeftijd van 5 jaar.
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1.4.2 Omvang
In de meeste rapporten wordt het omvangscriterium weergegeven door het aantal
werknemers in FTE (Full Time Employee). Slechts in twee rapporten wordt gesproken
over een minimum jaaromzet als omvangscriterium (Autio et al. (1999) en Deloitte
Fast 50 (2008)). Een minimum aantal werknemers is gebruikelijker. De reden
hiervoor is dat werknemersaantallen vaak eenduidiger gedefinieerd zijn, dan
financiele resultaten (berekeningen verschillen per onderneming) en dat ze relatief
eenvoudiger beschikbaar zijn. Ook in het geval van dit onderzoek komt deze
maatstaaf de uitvoerbaarheid ten goede. In meerdere onderzoeken is 20
werknemers het minimum (Ministerie van EZ (1998), Stam (1999) en Engelenburg
(2000)). Port4Growth stelt een minimum van 10 medewerkers, omdat dit aansluit bij
de minimale omvang zoals die gebruikt is in het onderzoek 'Snelle Groeiers'
(Ministerie van EZ, 2004). Dit onderzoek ligt ten grondslag aan de oprichting van
Port4Growth. Een aantal deelnemers uit het onderzoek van het Ministerie van
Economische Zaken zijn namelijk sinds de oprichting betrokken bij Port4Growth.
Slechts in een ander rapport is een maximumomvang van vijfhonderd werknemers
gesteld (Mancini en Peters, 1997). De maximumgrens van Port4Growth's definitie
van een groeibedrijf is 'de overgang van de ondernemerscultuur naar de
managementcultuur'. Per branche verschilt het maximumaantal en Port4Growth
heeft als richtlijn 1000 werknemers.

1.4.3 Groeicriterium
De twee rapporten waarin de minimum jaaromzet als omvangscriterium wordt
gesteld, wordt de omzet tevens groeicriterium gebruikt (Autio et al (1999) en
Deloitte Fast 50 (2008)). Echter, personeelsgroei wordt vaker gehanteerd als
groeicriterium. Ook bij Port4Growth wordt er gekeken naar groei van het aantal
werknemers om dezelfde reden als is genoemd bij het omvangscriterium.
Het rapport van het Ministerie van Economische Zaken uit 2004 past een index toe,
waarbij absolute en relatieve werknemersgroei gecombineerd worden. Bij
Port4Growth wordt gekeken naar relatieve groei: een meer praktische en
overzichtelijke aanpak op basis van een vast percentage: in de afgelopen 3 jaar,
ieder jaar minstens 10 procent groei. De grens van 10 procent is arbitrair. De
gedachte hierbij is, dat een personele groei van 10 procent ook in omzet minimaal 10
procent groei zou moeten betekenen. Hiermee blijft de groei boven eventuele
inflatie-indices. Omzetgroei wordt ter controle ook gebruikt. Wanneer deze negatief
is wordt de onderneming niet beschouwd als een groeibedrijf.

1.4.4 Groeibedrijven in dit onderzoek
Daar bovenstaande criteria in lijn liggen met de definities van de meeste rapporten,
wordt de definitie die Port4Growth hanteert ook in dit onderzoek als definitie
gebruikt. Deze criteria liggen, zoals hierboven beschreven, in Iijn met de definities in
andere rapporten.
De geldende minimumleeftijd die in dit onderzoek gehanteerd wordt, is vijf jaar en
de minimumomvang is tien werknemers. Het groeicriterium in dit onderzoek is de
procentuele groei in FTE van tien procent per jaar in de afgelopen drie jaar.
Daarnaast is een minimale omzetgroei van 10% per jaar in de afgelopen drie jaar
vereist.

Scriptie 3 oktober 2008, Jan-Jaap Meijer 10



TUI Technische Universileit

e Eindhoven
University of Technology

Hoofdstuk 2. Het onderzoek

aPort4Growth
Platform voor groeibedrijven

Zoals in het groeimodel is vastgesteld, is Informatie Technologie (IT) een van de zes
groeithema's. Met andere woorden succesvolle groeibedrijven zetten IT in als een
van de belangrijke stuwende krachten achter hun groei. Belangrijke vraag is, gebruik
je IT op de juiste wijze? Hoe maak je de juiste keuzes op IT gebied: ten aanzien van
de systemen, de organisatie en de wijze waarop dit gerealiseerd moet worden. Hoe
worden de bekende IT valkuilen van te lang en te duur voorkomen?
In dit hoofdstuk zal eerst de aanleiding van het onderzoek worden besproken.
Daarna komt de opdracht van Port4Growth die heeft geleid tot dit
afstudeeronderzoek aan de orde. De afsluitende paragraaf beschrijft het beoogde
doel van het dit onderzoek.

2. 1 Aanleiding van het onderzoek
De aanleiding van het onderzoek is in een aantal fasen, gedurende de periode 2001
tot 2007, te verdelen. Zoals in het vorige hoofdstuk is beschreven heeft het
onderzoek van Verhoeven & Bruins (2001) de achtergebleven positie van
Nederlandse groeibedrijven in vergelijk met belangrijke benchmarklanden als
belangrijk punt op de agenda van het ministerie van EZ gezet. Dit heeft geleid tot
een tweejarig onderzoek in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken
(2004) naar belemmeringen die een beperking vormen voor de groei van
(groei)ondernemingen. Deze belemmeringen, maar tevens groeibevorderende
factoren, zijn beschreven in het rapport Snelle groeiers & Innovatie (2004). In de
afrondende periode van dit onderzoek is vervolgens De Jong gestart met het
voorleggen van de onderzoeksresultaten Cknelpuntenanalyse") aan 140 van de
deelnemende groeiondernemers, wat rond september 2004 resulteerde in het
Port4Growth groeimodel (Bijlage B).

Onderzoek Onderzoek
Verhoeven &: Bruins Deloitte &: Touche

Onderzoek
Keystone

Onderzoek
Drs ing De Jong Vercliepingsslag nailr

&: groeilhema IT
140 groeibedrijven

Ontwikkeling
IT-Groeipad

Positie
Necler1andse

groeibedrijven

Snelle groeiers
& Innovatie

Port4Growth
Groeimodel

IT Groelmodel
Thesis

J.J. Meijer

Figuur 2.1: Aanleiding van hetonderzoek

Een van de knelpunten die naar voren is gekomen uit het groeimodel van
Port4Growth zijn de automatiseringssystemen, ofwel de IT. Automatisering is een
zeer breed begrip en om het concreet te maken is een verdiepingsslag nodig. Dit
heeft Port4Growth in de periode 2006 - 2007 samen met een aantal groeibedrijven
gedaan, wat heeft geresulteerd in het IT-groeimodel (Bijlage C). Het is goed om de
problemen in kaart te brengen, toch wordt het pas echt waardevol wanneer een
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methode wordt ontwikkeld die deze problemen kan voorkomen. Dit is het begin en
de aanleiding geweest van de ontwikkeling van het IT-Groeipad. De inhoud van het
IT-Groeipad zal in hoofdstuk 4 aan de orde komen.

Daar de ontwikkeling van het IT-Groeipad zeer goed aansluit bij een van de
doelstellingen van Microsoft, heeft Microsoft derhalve gelijk aangegeven partner te
willen zijn. De geschetste problematiek was voor hen niet onbekend en tevens werd
deze ontwikkeling bevestigd door het onderzoek uit 2005 door Iansiti et al..

In het onderzoek van Iansiti et al. (2005) wordt het effect van IT op de performance
van de onderneming in het Midden bedrijf bekeken. Dit onderzoek onderstreept het
belang van het ontwikkelen van het IT-Groeipad. Het laat tevens zien dat het budget
op gebied van IT een slechte indicator is voor de functionaliteit van de IT en de
impact ervan op de performance van de onderneming. Resultaten van het onderzoek
geven duidelijk weer dat ondernemingen met een hoge IT capaciteit en grote IT
mogelijkheden sneller groeien dan ondernemingen die minder IT mogelijkheden en
capaciteit hebben.

2.2 De Opdracht
Nadat Port4Growth het groeimodel heeft ontwikkeld, heeft zij vervolgens een
verdiepingsslag gemaakt met betrekking tot het groeithema automatisering. Zo heeft
Port4Growth in 2007 het IT-Groeimodel ontwikkeld (De Jong, 2007) dat verder
ingaat op de problematiek binnen een groeionderneming op gebied van IT. In het
IT-Groeipad worden diverse groeifasen gedefinieerd op het gebied van IT.

Naar aanleiding van dit IT-Groeimodel is Port4Growth een samenwerkingsverband
aangegaan met Microsoft en PricewaterhouseCoopers. Gezamenlijk hebben ze een
traject opgesteld voor groeiondernemers om de keuze in aanschaf en de
implementatie van IT-systemen te verbeteren alsmede om deze keuze te versnellen
voor de betreffende ondernemingen. Het traject bevat een drietal hoofdstappen, te
weten het maken van een strategische foto van de onderneming, het maken van een
IT-foto van de onderneming, en als laatste stap het bepalen van de gewenste IT
functies aan de hand van een gedetailleerde foto en een IT-checklist. Het traject van
deze drie stappen wordt het IT-Groeipad genoemd en wordt uitgebreid behandeld in
hoofdstuk 4.

Port4Growth heeft als opdracht gesteld om het effect van de gebruikte methodieken
te onderzoeken. Is de gehanteerde methodiek een methodiek die aanslaat bij de
ondernemers en wordt deze als zeer bruikbaar beschouwd? Zeer belangrijk voor de
samenwerkende partijen is het uiteindelijke effect van het doorlopen van het IT
Groeipad. De opdracht is dan ook om te onderzoeken of het IT-Groeipad de beoogde
vruchten afwerpt voor de groeiondernemers?

2.3 Doel van het Onderzoek
Het IT-Groeipad is vanaf medio 2008 via de kanalen van PricewaterhouseCoopers,
Microsoft en Port4Growth in het hele land uitvoerig gepromoot. Er is en wordt veel
tijd, geld en energie door de betrokken partijen in het traject en de promotie
gestoken en om extra waarde aan het IT-Groeipad toe te kennen, is onderzoek dan
ook noodzakelijk. Het onderzoek kan eventuele verbeterpunten vroegtijdig aan het
licht brengen zodat dit voor de lancering van IT-Groeipad kan worden doorgevoerd.
Tevens kan worden vermeld dat onderzoek heeft aangetoond dat het IT-Groeipad
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daadwerkelijk de gewenste resultaten biedt. Dit laatste zal maar ten dele mogelijk
zijn.
Of het IT-Groeipad daadwerkelijk de uitwerking heeft die de betrokkenen voor ogen
hebben, kan het onderzoek nog niet aantonen. Eerst zullen meer data verzameld
moeten worden. Deze data moeten door Port4Growth het aankomende jaar tot 2
jaar worden verzameld. Wei kunnen de ondernemers hun verwachtingen uitspreken
op basis van ervaringen.

Het slagen van het IT-Groeipad is voor vijf partijen van belang, te weten Microsoft,
PricewaterhouseCoopers, IT-Ieveranciers, Port4Growth maar bovenal de
groeiondernemers. Ieder van deze vijf partijen heeft zo zijn eigen doel c.q. belang in
deze;

• Microsoft:
Voor Microsoft is het van groot belang om te weten wat de behoefte van de
beoogde markt is. Microsoft heeft vrijwel geen contact c.q. ingangen bij het
MKB en daardoor is de behoefte van het MKB haar geheel onduidelijk. Door
middel van de bijeenkomsten hoopt Microsoft hier meer inzicht in te krijgen.
Op deze manier kunnen zij ook direct de impact van proposities controleren in
de markt. Jegens ondernemers kan Microsoft vervolgens laten zien dat zij als
marktleider haar verantwoordelijk neemt om ondernemers te helpen in hun
groei naar een volwassen organisatie.

• PricewaterhouseCoopers:
Het schrijven van een uitgebreid businessplan is voor de meeste
groeiondernemers te tijdrovend. Om het samen te realiseren met
bijvoorbeeld PricewaterhouseCoopers wordt vaak gezien als te prijzig. De
strategische foto, waarin de visie en strategie van de onderneming naar
voren komen, is een simpele tool als vervanging van het businessplan. Het
neemt veel minder tijd in beslag en is een veel goedkopere oplossing.
PricewaterhouseCoopers kan de ondernemer hier wei hierbij ondersteunen
waardoor zij toch een ingang heeft verkregen bij deze groeiondernemer. Ook
PricewaterhouseCoopers heeft vrijwel geen contact met c.q. ingang bij het
MKB.

• IT-Ieveranciers:
Het beeld van de IT-Ieverancier die enkel een doos naar binnen schuift bij de
ondernemers schaadt het imago van de branche. Van dit negatieve beeld dat
breed wordt gedragen onder de groeiondernemers, wil de IT-Ieverancier af.
De groeiondernemer heeft vaak geen idee wat ze wil en nodig heeft op het
gebied van IT. Dit is tevens de grootste frustratie van de IT-Ieverancier. Het
IT-Groeipad moet van de groeiondernemer een goede gesprekspartner
maken die juist wei weet wat hij wil en nodig heeft. Door het IT-Groeipad
moet de ondernemer een helder beeld van de toekomst krijgen en hij moet
zien waar IT een efficientie slag kan maken in de organisatie. Op deze manier
moet een eenduidig en gedeeld begrippenkader worden gecreeerd.

• Port4Growth:
Een van de doelstellingen van Port4Growth is een oplossing dan wei aanpak
ontwikkelen, in samenwerking met de groeiondernemers, om knelpunten in
de groei weg te nemen. Daarnaast wil Port4Growth haar netwerk vergroten
en inkomsten genereren voor de organisatie van aile bijeenkomsten.
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Gedeeltelijk worden deze inkomsten gegenereerd uit lidmaatschappen van de
groeiondernemers. Het IT-Groeipad moet het netwerk van Port4Growth
vergroten en vervolgens het ledenaantal en dus indirect de inkomsten
vergroten.

• De groei ondernemers:
Om echte succesvolle groeiondernemers te worden moeten ondernemers de
knelpunten die hun groei in de weg staan tackelen. Beter nog is het
ombuigen van de knelpunten in stuwende kracht, en zo een betere
concurrentiepositie te verkrijgen. Wanneer het IT-Groeipad hen helpt bij deze
ombuiging op gebied van IT, is het belangrijkste doel van het onderzoek
bereikt.

AI deze belangen vallen of staan met de kwaliteit van het IT-Groeipad. Wanneer het
IT-Groeipad niet voldoet aan de verwachtingen van de groeiondernemers zal er
nauwelijks gebruik van worden gemaakt. In eerste instantie heeft dit onderzoek dan
ook als doel om te bepalen of het IT-Groeipad een breed draagvlak heeft onder de
groeiondernemers. Denken de groeiondernemers dat het IT-Groeipad hen zal helpen
bij het maken van een betere keuze. Vervolgens moeten eventuele gebreken aan het
IT-Groeipad aan het licht worden gebracht. Door middel van interviews moeten de
tekortkomingen boven tafel komen om vervolgens de noodzakelijke verbeterslag te
maken. Dit moet resulteren in een goede en bruikbare methodiek. Na afronding van
het onderzoek zal kan worden geconcludeerd of het IT-Groeipad een toekomst heeft
onder de groeiondernemers.
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3. 1 De onderzoeksvraag.
Hoofdvragen:

• Is het IT-Groeipad een goede manier voor groeiondernemers om de keuze in
aanschaf van IT-systemen te verbeteren?

• Leidt het IT-Groeipad tot de juiste keuze in aanschaf van IT voor
groeiondernemers?

Subvragen:
1. Wat is het IT-Groeipad en op welke methodiek is het gebaseerd?

2. Wat wordt verstaan onder de juiste keuze?

3a Wordt het maken van de strategische foto gezien als een belangrijk
onderdeel van het IT-Groeipad door de groeiondernemers en IT-Ieveranciers?

3b Wordt het maken van de IT-foto gezien als een belangrijk onderdeel van het
IT-Groeipad door de groeiondernemers en IT-Ieveranciers?

3c Wordt het nalopen van de IT-checklist gezien als een belangrijk onderdeel
van het IT-Groeipad door de groeiondernemers en IT-Ieveranciers?

3.2 De onderzoeksopzet
De opzet van het onderzoek is onder te verdelen in een viertal fasen:

1. Achtergronden van het IT-Groeipad.
De eerste fase van het onderzoek is het maken van de ruwe schets van het
IT-Groeipad. Dit is opgesteld door Microsoft, PricewaterhouseCoopers en
Port4Growth. Hierin is bepaald hoe het IT-Groeipad gestalte moet krijgen en
er is een groep groeiondernemers benaderd voor het doorlopen van het
gehele traject in de vorm van een aantal workshops.

2. Het ontwerpen van het IT-Groeipad.
Omdat het IT-Groeipad uiteindelijk een product moet zijn met een breed
draagvlak onder de groeiondernemers wordt de input, verkregen naar
aanleiding van de workshops, steeds als leidraad voor het vervolg gebruikt.
Port4Growth is continu op zoek naar oplossingen voor groeiknelpunten die
goed aansluiten bij ervaringen en uitgangspunten van de groeiondernemers.
Daarom is gekozen om vanuit een ruwe schets te werk te gaan en tijdens
workshops de groeiondernemers de daadwerkelijke invulling te laten geven.
Dit gebeurt tel kens onder begeleiding van enkele specialisten. Deze
specialisten zijn niet aanwezig om zelf invulling te geven aan bijvoorbeeld de
strategische dan wei IT-foto, maar om, waar nodig, groeiondernemers te
prikkelen in hun gedachten, vragen te beantwoorden en zelf te leren van de
ervaringen van de groeiondernemers.

3. Wetenschappe/ijke onderbouwing van het IT-Groeipad.
Het IT-Groeipad dat is ontwikkeld door de groeiondernemers kan getoetst
worden aan de hand van de wetenschap. Waarop is de aanpak gebaseerd?
Wat zegt de literatuur over de gebruikte methodieken? Sluiten de onderdelen
van de strategische foto aan bij onderdelen van andere methodieken voor het
opstellen van groeistrategieen?
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4. Empirische dataverzame/ing en herontwerp.
Wat vinden de groeiondernemers van het uiteindelijke product? Zijn voor hen
aile onderdelen van het rr-Groeipad even belangrijk en welke ervaringen
hebben zij bij het doorlopen van de diverse stappen? Dit en andere vragen
komen aan de orde tijdens interviews met de groeiondernemers.

Scriptie 3 oktober 2008, Jan-Jaap Meijer 16



TUI Technische Universiteile Eindhoven
University of TechnologV

Hoofdstuk 4. Het IT-Groeipad

aPort4Growth
Platform voor groeibedrijven

Port4Growth heeft heel bewust het pad bewandeld dat heeft geleid tot de
ontwikkeling van het IT-Groeipad. Door een goede samenwerking met de partners
van het project, Microsoft en PricewaterhouseCoopers, en in nauwe samenspraak
met de ondernemers is getracht een product te ontwikkelen waar de ondernemers
ook echt achter staan. De samenspraak met de ondernemers heeft voornamelijk
plaatsgevonden gedurende diverse workshops.
In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de inhoud van de workshops, wat heeft
geresulteerd in de inhoudelijke kant van de te nemen stappen met betrekking tot het
IT-Groeipad. Resultaten van de workshop en de ervaring van specialisten van
Microsoft en PricewaterhouseCoopers hebben gediend als input voor het IT
Groeipad.

4. 1 De Workshops
Gedurende vijf maanden is aan de hand van een iteratief proces invulling gegeven
aan vier verschillende workshops en een laatste afsluitende bijeenkomst, in het kader
van het IT-Groeipad. Voorafgaand aan deze afstudeeropdracht was al een globale
planning van strategische foto tot aan de IT-Groeipad site vastgesteld. De precieze
invulling van de workshops en het aantal workshops was nog niet definitief
vastgesteld om zodoende adequaat te kunnen reageren op reacties en suggesties
van de deelnemende groeiondernemers. In de loop van de tijd kreeg het project
steeds meer vorm, resulterend in het definitieve programma van het IT-Groeipad
zoals weergegeven in onderstaande figuur.
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ondememers

IT foto

Workshop 1B

Key groep ca. 50
ondememers
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Figuur 4.1: Definitiefprogramma van het IT-Groeipad

Samen met Microsoft en PricewaterhouseCoopers is telkens in de weken voor de
workshop uitvoerig contact geweest over de precieze invulling van de komende
workshop. Door brainstormsessies en respons van de ondernemers is een zo goed
mogelijke invulling gegeven aan de workshops.
Ieder workshop staat gelijk aan een specifieke stap van het IT-Groeipad. Het IT
Groeipad bestaat uit 3 hoofdstappen, te weten het maken van de strategische foto,
het maken van de IT-foto, en als laatste stap het maken van de detailfoto en het
controleren van de IT-checklist. Stap 1 en 2 worden in respectievelijk workshop 1 en
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2 behandeld. De detailfoto komt gezamenlijk met de IT-checklist in workshop 3 en 4
aan de orde. Waarom deze laatste stap, de detailfoto en de IT-checklist, gezamenlijk
wordt behandeld in twee sessies wordt in paragraaf 4.4 uitgelegd.

4.2 Stap 1: De strategische foto
Wat maakt nu het verschil tussen een succesvolle snelle groeier en een bedrijf dat
minder snel groeit (bij vergelijkbare omstandigheden)? Groei is hen niet overkomen,
ze hadden het verwacht en hadden zelfs daarover een visie. Zij leggen hun visie vast
in "foto's" van hun toekomst. Delen deze met medewerkers, klanten en leveranciers
en volgen hun visie, want groei kun je namelijk leren (Ministerie van Economische
Zaken, 2004)!

4.2.1 Succesvolle snelle groeiers
Op bepaalde ijkpunten in de strategie (1 jaar, 3 jaar, 5 jaar) werken de succesvolle
snelgroeiende ondernemers precies uit waar ze dan staan en hebben de weg daar
naartoe ervan afgeleid. Dit is uitgewerkt tot in detail. Zij hebben een duidelijke visie
voor over 10 jaar.
Waarom doet niet iedere ondernemer dit? Het is vaak een kwestie van tijd. Andere
ondernemers nemen niet de tijd om dit goed uit te zoeken. Ze zouden foto's moeten
maken, in feite scenarioplanning. De groeiondernemer kan dit dan ook beter naleven
of komt erachter dat de volgende stap niet genomen kan worden of het einddoel niet
behaald kan worden. Het dwingen van zichzelf tot een gedetailleerde uitwerking
levert een waardevolle realiteitcheck op: kan datgene wei wat ik wil? Bovendien
kunnen de "foto's" makkelijk gedeeld worden met de medewerkers, dan weten de
medewerkers ook waar het naartoe gaat met het bedrijf en kan de groeiondernemer
ze daar op voorbereiden.

Het is belangrijk dat de groeiondernemer zeer bewust is van zijn onderneming en
weet waar hij of zij over een paar jaar wil staan. De groeiondernemer moet constant
keuzes maken die grote invloed hebben op de toekomst van de onderneming. Maar
wat zijn de juiste keuzes? Het maken van een foto van hoe de onderneming er over
5 jaar uitziet kan hen helpen bij het maken van die keuzes. Wanneer de
groeiondernemer een gedetailleerde foto maakt van de toekomst dwingt het
hem/haar ertoe heel kritisch naar de onderneming te kijken en realistische doelen te
stellen.

4.2.2 Het maken van de strategische foto
Welke onderdelen staan in ieder geval op de foto? Dit zijn de zes groeithema's van
het groeimodel. Een daarvan is automatisering. Van de strategische foto wordt later
de IT-foto afgeleid. De strategische foto is het doel en "strategie" is de weg daar
naar toe.
Veel ondernemers hebben een impliciete strategie, hebben daar ook een gevoel bij,
maar wanneer zij dat expliciet willen maken, dan is dat vrij lastig. Veel stappen
worden bij hen vanuit het onderbuik gevoel genomen. Ais de groeiondernemer de
slag goed wil maken, is het belangrijk dat zij de dingen expliciet maken.

Uit welke onderdelen bestaat strategie? Aile elementaire keuzes die de
groeiondernemer moet maken om zijn of haar doel te bereiken. Wanneer deze
elementen zijn benoemd, is het belangrijk ook de keuzes te gaan maken.
Hoe afhankelijk zijn de onderdelen van de strategie nu van elkaar? Hoe flexibel zijn
aile bedrijfsonderdelen? De groeiondernemer moet bekijken hoe de organisatie er
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over 5 jaar uit moet zien en dan terugredeneren. Door het zo te doen worden de
onderlinge afhankelijkheden en de onderlinge flexibiliteit duidelijk. De
groeiondernemer moet de foto nu maken en de foto door de tijd volgen. Een
gedetailleerde foto dwingt hem/haar tot keuzes en dwingt hen prioriteiten te stellen
om goed te kunnen kiezen. Heel belangrijk is het om de tijd te nemen voor het
maken van de foto.

Groeiondernemers kunnen de foto's van de toekomst ook delen met eventuele
business partners. Dit komt steeds vaker voor en men zegt dan ook; "wie niet kan
delen, kan ook niet vermenigvuldigen".

4.2.3 Onderdelen van de strategische foto
Onderdelen van de strategische foto zijn dingen c.q. zaken die de groeiondernemer
wil managen. Deze zaken komen dus niet zomaar op het pad van de
groeiondernemer, maar zij werken er naar toe en de onderdelen zijn dus
be"invloedbaar. Ais uitgangspunt is het groeimodel van Port4Growth gebruikt. Niet
iedere strategische foto bevat dezelfde onderdelen. De onderstaande onderdelen die
tijdens de workshops naar voren zijn gekomen zijn niet van toepassing op elke
onderneming en zijn dus ook niet op iedere foto te zien. Desalniettemin geeft het de
groeiondernemer wei handvatten om de foto op te stellen!

• Financiele resultaten • Huisvesting

• Omzet ~-7 FTE • Level of outsourcing
• Core business / USP's • Make or Buy
• Producten / diensten • Positie IT in organisatie
• Juridische structuur • Investeringen / CAPEX
• Business partners / • BedrijfscuItuur

dienstverleners (intern/imago/extern)
• Leveranciers • Overname/opvolging/exit
• Klanten / doelgroep / markten • Organisatie structuur
• Boodschap aan de markt / • Regelgeving

aandeelhouders • Persoonlijke ambitie
• Marktpositionering • Financieel rendement
• Marketingkanalen • IE / Kennismanagement
• Personeel (aantal / kwalificatie) • Cashflow management
• Business model (verandering) • Informatie KPI's
• Technologie • Concurrentiepositie
• Automatisering • Externe factoren / 5 krachten
• Productiemodel van Porter
• Productieproces

4.2.4 Stappenplan voor de Strategische Foto
Voor het maken van de strategische foto dient de groeiondernemer de onderstaande
tien stappen te volgen.

(Wanneer wenselijk kan voorafde voorbeeld foto op de site van Port4Growth worden
bekeken om een indruk te krijgen van het eindresultaat.)
Stap 1. Leg tijd en plaats vast in je agenda voor het maken van de strategische

foto.
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Stap 2. Maak de foto. GebrUtk hetgroeimodel als Uttgangspunt.
Stap 3. Maak een reallteltcheck van de conceptfoto.
Stap 4. Werk aile onderdelen van de foto's Utt
Stap 5. Stel uzelfde allerbelangrijkste vraag: wat is de kern van uw groeiambitie? Is

deze kern terug te vinden in aile uitwerkingen van de onderdelen.
Stap 6. Onderzoek de samenhang en consistentie van de uitwerkingen.
Stap 7. Maak de eindfoto en aile tussenliggende foto's at.
Stap 8. Maak een goOO communiceerbare samenvatting van de foto.
Stap 9. Bespreek de foto metje medewerkers en gebrUtk hun input om de foto

defimtief te maken.
Stap IO.Begin met het doorvoeren van je foto in de organisatie.

4.3 Stap 2: De IT-foto
Alles begint bij de groeistrategie van het bedrijf, dit is het uitgangspunt. Hiervoor is
de strategische foto's uitgelegdjgemaakt in de eerste workshops c.q. eerste stap.
Deze foto beslaat in ieder geval de zes groeithema's, waaronder IT. Op de
strategische foto is benoemd hoe in de nieuwe situatie (de foto van over 5 jaar, het
jaar 2013) de IT samenhangt met de op de foto beschreven andere strategische
onderdelen en deze is ingezet is om de groei te ondersteunen dan wei te stimuleren.
Belangrijke functie van deze eerste stap is de inbedding van IT in de groeistrategie.

4.3.1 Het maken van de IT-toto
Tijdens de tweede workshop is de volgende stap gemaakt en is verder ingezoomd op
IT met behulp van het maken van de IT-foto: hoe ziet deze IT er in 2013 exact uit?
De groeiondernemers visualiseren zo concreet mogelijk hoe de IT, dat wil zeggen de
systemen met bijbehorende procedures, en organisatie er op dat moment uit ziet.

De strategische foto is de basis voor de IT-foto. am de IT-foto te maken is het,
evenals bij de strategische foto, van belang eerst te bepalen wat er op de foto moet
komen te staan alvorens te bepalen hoe het te bereiken. Discussies over de
toekomst worden vaak lastig omdat toekomstvisies en haalbaarheid door elkaar gaan
lopen. Door gebruik te maken van de "foto methodiek" wordt een strikte scheiding
gecreeerd tussen 1) de WAT vraag: het zo concreet mogelijk visualiseren van de
toekomstige situatie en 2) de HOE vraag: hoe komen we vanuit de huidige situatie in
de toekomstige situatie?

4.3.2 Wat op de IT-toto
Wat moet er op de IT-foto te zien zijn? De onderdelen van de strategische foto van
2013 worden vertaald naar IT toepassingen in 2013 en vormen de onderdelen van
de IT-foto. Vaak weten de groeiondernemers niet wat er op technologisch gebied
mogelijk is en daarom moet de groeiondernemer de haalbaarheid van mogelijke IT
toepassingen in eerste instantie loslaten. De technologie ontwikkelt zich in een
razend tempo wat resulteert in een continue stroom van nieuwe producten j
toepassingen. De ondernemer moet dus de technologie loslaten en zich focussen op
functionaliteiten, ofwel wat moet geautomatiseerd worden.

Het maken van de IT-foto is ook een uitstekend hulpmiddel voor de interne
communicatie. Beelden van de toekomst blijken, zeker als deze concreter worden
ingevuld, nogal van elkaar af te wijken onder de verschillende mensen: binnen het
directie- of managementteam of de medewerkers. am te zorgen dat wat op de IT
foto staat ook daadwerkelijk aansluit bij de praktijk, kunnen medewerkers
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bijvoorbeeld ook de foto maken van de toekomst. Wanneer met hen
gecommuniceerd is, aan de hand van de strategische foto, waar de onderneming in
2013 moet staan, kan men gezamenlijk de onderdelen van de IT-foto
benoemen/opstellen. Iedere medewerker kan afzonderlijk de IT-foto maken, wat o.a.
zal resulteren in een hoge mate van betrokkenheid. Belangrijker nog is dat de
degenen die dagelijks met de problemen te maken hebben/krijgen, kunnen
beschrijven hoe het systeem er uit dient te zien en dus achter de oplossing staan.

Evenals bij de strategische foto hoeft het niet zo te zijn dat verschillende
groeiondernemingen dezelfde onderdelen op de IT-foto hebben staan. Onderdelen
voor op de IT-foto die tijdens de workshops naar voren zijn gekomen:

• Infrastructuur • Integreerbaa rheid
• Netwerkstructuur • IT en exit / verkoop /
• Kennis ontvlechting
• Beveiliging (toegang / • Zakelijke productiviteit

bescherming /opslag) • Afhankelijkheid
• Intern / extern IT-gebruikers • Outsourcing / zelf doen /
• Beheer klanten Software as a Service
• Support (S.A.A.S.)
• Service • Communicatie moduliteit
• Informatie source • Kosten dynamiek / pay as you
• Invloed geografie (Iokaal vs ver go

weg) • Zelfstudie (IT) DGA en MT
• Schaalbaarheid flexibel werken • Communicatie in de IT
• Bedrijfscultuur

4.3.3 Hoe kan ik de IT-toto realiseren
Vaak wordt gezegd: "Aileen wie zijn doel stelt, kan de koers bepalen". Dat geldt ook
voor de IT-foto. Het doel is deze IT-foto en het IT-Groeipad is de weg/de koers naar
het doel.

Belangrijke stap van het IT-Groeipad is dat de IT-foto met elkaar gedeeld wordt.
Groeiondernemers kunnen collega-directieleden, management en
sleutelfunctionarissen van de organisatie ook een foto laten maken. Bespreek deze
foto's, en belangrijker nog, identificeer de verschillen van inzicht. Door deze
verschillen naast elkaar te leggen en te beargumenteren ontstaat er ten eerste een
betere foto en niet onbelangrijk een breder draagvlak voor de nieuwe situatie. Men
begrijpt in de organisatie beter wat het doel van IT is.

4.3.4 Stappenplan voor de IT-toto
Door het volgen van de onderstaande tien stappen kan de IT-foto worden gemaakt.

(Wanneer wenselijk kan voorafde voorbeeld foto op de site van Port4Growth worden
bekeken om een indruk te krijgen van het eindresultaat.)
Stap 1. Leg tijd en plaats vast in je agenda voor het maken van de strategische

foto.
Stap 2. Maak de IT-foto.
Stap 3. Maak een realfteft-check van de conceptfoto.
Stap 4. Werk aIle onderdelen van de foto's uit
Stap 5. Stel uzelfde allerbelangrijkste vraag: wat is de kern van uwambftie op IT

gebied? Is deze kern terug te vinden in aIle uitwerkingen van de onderdelen.
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Stap 6. Onderzoek de samenhang en consistentie van de uitwerkingen.
Stap 7. Maak de eindfoto en a/Ie tussen/iggende fotos at.
Stap 8. Maak een goed communiceerbare samenvatting van de foto.
Stap 9. Bespreek de foto metje medewerkers en gebruik hun input om de foto

definitief te maken.
Stap 10.Begin waar moge/ijk met het doorvoeren van je foto in de organisatie.

4.4 Stap 3: De detailfoto en IT-checklist
De derde stap betreft het vertalen van de IT-foto naar benodigde functionaliteiten.
Kortom de groeiondernemer gaat gedetailleerder aangeven wat hij of zij precies wil
automatiseren. Doel van deze stap is dat de groeiondernemer zich goed voorbereidt
voordat hij of zij met IT Partners in zee gaat. Hoe beter deze voorbereiding, hoe
beter en sneller de communicatie met de IT Partners gaat. Daarmee kan tijd en dus
geld worden gewonnen.
Functionaliteiten die een systeem moet hebben, kunnen worden bepaald door deze
aan te vinken in een lijst met allerlei mogelijke functionaliteiten, de checklist. Deze
lijst kan aan een IT-Ieverancier worden gegeven en hij zoekt een systeem erbij. Dit is
mogelijkheid, maar Iijkt niet erg voor de hand te liggen.
Een belangrijk uitgangspunt, tevens bij de eerste twee stappen van het IT-Groeipad,
is het bewust worden/maken van de groeiondernemer van zijn onderneming. Waar
wil de groeiondernemer over een paar jaar staan en wat is nu eigenlijk de kracht van
het bedrijf, welke onderdelen/gebieden hebben het grootste toekomstperspectief.
Aile stappen dragen bij aan dit bewustwordingsproces en zorgen voor een kritische
blik van de groeiondernemer naar zijn onderneming.

4.3.1 Het maken van de detailfoto
Om de groeionderneming in zijn geheel te overzien, is vaak onmogelijk. De IT-foto is
qua systemen gemaakt op een nog vrij abstract niveau en moet verder gedetailleerd
worden. Bij deze detailleringsstap wordt de onderneming opgedeeld in overzienbare
brokken en tevens in brokken die overeenkomen met diverse groepen IT-systemen
volgens Microsoft.

De detailleringsstap begint met het verdelen van de onderdelen van de IT-foto naar
vier hoofdthema's die elk 2 functionele gebieden bevat:

1. Productiviteit (omvat de back office van de onderneming)
• Productiviteit & samenwerking
• Mobiliteit

2. K/anten (omvat de front office van de onderneming)
• Klantenbeheer
• Bedrijf op internet

3. Vei/ig ondernemen (Dit thema va/t momentee/ buiten het IT-Groeipad)
• Beveiliging
• Gegevensopslag en Backups

4. Bedrijfsprocessen (Dlt thema va/t momentee/ bUlten het IT-Groeipad)
• Bedrijfstoepassingen & ERP
• Databases

Veel IT-Ieveranciers hebben zich gespecialiseerd op een van deze vier hoofdthema's.
Tevens zijn campagnes van bijvoorbeeld Microsoft gericht op deze verschillende
hoofdthema's.
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Per hoofdthema kan een detailfoto worden gemaakt. Dit betekent dat de
groeiondernemer per onderdeel de beoogde functionaliteiten gaat benoemen dan
wei beschrijven.

Enkele voorbeelden van onderdelen op de detailfoto die tijdens de workshops over
het hoofdthema "klanten" door de ondernemers zijn genoemd, zijn:

Klantenbeheer
• Vastleggen gesprekverslagen
• Mailverkeer
• Contactmomenten
• Vastleggen emotie/hobbies/ etc. van klanten
• CRM pagina's ingevuld door de klant
• Project registratie
• Basis project planning koppelen aan CRM
• CRM/internet

Bedrijf op internet
• klantenportaal
• Koppelen bedrijfssystemen
• Projectverloop op internet
• Klant heeft toegang tot het bedrijfssysteem
• Corporate pitch via portaal
• Bedrijfsbeloften ook waarmaken op internet
• Weblogs
• Klanten forums
• Wat doen klanten op mijn site

Naast deze onderdelen dienen specifieke processen die men wil automatiseren
gedetailleerd te worden uitgewerkt/uitgeschreven.

4.3.2 Het maken van de IT-checklist
De IT-checklist is een Iijst met functionaliteiten. Deze Iijst is al snel verouderd en
daarom moet de IT-Ieverancier deze continu updaten. Nu de groeiondernemer een
gedetailleerde IT-foto heeft gemaakt en over de verschillende onderdelen goed heeft
nagedacht, wordt het tijd om de leverancier er bij te betrekken.
Samen bespreken de groeiondernemer en de leverancier de diverse foto's zodat de
leverancier gelijk een goed beeld heeft van de groeionderneming en van de
toekomst van de groeionderneming. Vervolgens kunnen ze aan de hand van de IT
checklist gezamenlijk de gewenste functionaliteiten bespreken. Eventuele
functionaliteiten die niet in de detailfoto staan maar wei gewenst zijn, komen
hierdoor ook naar voren.

Na dit orienterende gesprek gaat de leverancier aan de slag om een "blauwdruk" te
maken van de wensen van de groeiondernemer en het uiteindelijke beoogde
resultaat.
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5. 1 Onderbouwing IT-Groeipad
In het onderzoek van Iansiti et al. (2005) wordt het effect van IT op de performance
van de onderneming in het Midden bedrijf bekeken. Dit onderzoek onderstreept het
belang van het ontwikkelen van het IT-Groeipad. Het laat zien dat het budget op
gebied van IT een slechte indicator is voor de functionaliteit van de IT en de impact
ervan op de performance van de onderneming. De belangrijkste vraag die wordt
gesteld, is of een onderneming werkelijk de vruchten plukt van het focussen op de
IT. Kan zij zich op die manier differentieren van de concurrentie en belangrijke
bedrijfsdoelstellingen behalen? De resultaten geven duidelijk weer dat
ondernemingen met een hoge IT capaciteit en grote IT mogelijkheden sneller
groeien dan ondernemingen die minder IT mogelijkheden en capaciteit hebben. Het
rapport "snelle groeiers en innovatie" (2004) geeft ook aan dat een goede IT
structuur als groeidrijvende factor moet worden gezien.
Verder onderzoek heeft meer inzicht gegeven in hoe bedrijven IT gebruiken om de
onderneming sneller te laten groeien. Volgens het onderzoek van Iansiti et al. (2005)
blijkt dat de snelst groeiende ondernemingen hun IT ontwerp hebben aangepast aan
het ontwerp van het bedrijf.

Bedrijfs
Stralegie

Bedrijfsproces
Technologie

Implementatie
Winslgevende
Omzetgroei

Figuur 2.2: Proces voor toepassen IT, Iansiti et al. (2005) page 4 figure 4

Het proces zoals weergeven in figuur 2.2 komt naar voren uit case studies gebruikt
in het onderzoek. Het ontwerp en de implementatie van kritische bedrijfsprocessen is
nauwkeurig ge"lntegreerd in het ontwerp en de implementatie van IT capaciteiten en
mogelijkheden. Deze integratie moet de schaalbaarheid van de bedrijfsprocessen
waarborgen, een fundamenteel verschil met de traditionele schaalbaarheid in IT die
gericht is op de verwerking van de hoeveelheid data.
Een bijkomend voordeel van de aanpak is dat ondernemers die deze aanpak
gebruiken voor de inrichting van hun IT, tegelijkertijd meer inzicht krijgen in de
complexiteit van hun onderneming en een duidelijker beeld krijgen van kritische
bedrijfsprocessen.

Wanneer een ondernemer eenmaal een goed ontworpen Informatie Technologie
structuur heeft ge"implementeerd, dan zijn volgens Iansiti et all (2005) p14:

• Nieuwe procesmogelijkheden en aanvullingen makkelijker te implementeren
in de bestaande processen.

• Proces verbeteringen, door kwaliteitsinitiatieven en feedback van
medewerkers, zijn makkelijker te genereren, te evalueren en te
implementeren.

• Business opportunities zijn gemakkelijker en efficienter te bereiken door
uitbreiding van IT in bedrijfsprocessen.

• De totale portfolio van bedrijfsprocessen kan gemakkelijk worden bewaakt en
waar nodig kan er snel worden gereageerd op veranderingen in het bedrijf.
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Hoewel het geen makkelijke taak is om het ontwerp van de bedrijfsprocessen goed
te vertalen naar het ontwerp van de IT infrastructuur, loont de inspanning wei
degelijk. Op deze manier kan de ondernemer een knelpunt in de groei wegnemen en
zelfs het knelpunt ombuigen in een drijvende kracht achter de groei die het verschil
met de concurrenten kan maken.

De basis van het IT-Groeipad komt overeen met het onderzoek van Iansiti et al.
(2005). De IT infrastructuur wordt afgeleid van de bedrijfsstrategie met haar
bedrijfsprocessen. De IT moet de diverse bedrijfsprocessen ondersteunen. Het IT
Groeipad geeft de ondernemers enkel de handvatten om dit te realiseren.

5.2 Onderbouwing van de "foto techniek"
De "foto techniek" hanteert het concept visualisatie en backward strategic planning.
Covey (1989) beschrijft uitgebreid het principe van "Beginnen met einde voor ogen".
Om het doel te bereiken moet je eerst duidelijk voor ogen hebben wat het doel is.
Nadat een voorstelling van de toekomst is gemaakt, de visualisatie van de toekomst,
kan de weg er naar toe pas worden uitgezet. De visualisatie zal leiden tot effectiviteit
en succes in de te volgen route.
Gerson (2002) geeft ook aan dat de beste resultaten worden behaald wanneer wordt
begonnen met het visualiseren van het einddoel. De positieve gedachten bij het
einddoel zullen reflecteren in de route er naar toe.
Tan & Platts (2004) beschrijven de moeilijkheid van het verwerken van grote
hoeveelheden data en overbrengen van de aile informatie op collega's. De manier
om samen met het managementteam de strategie te bepalen is het maken van een
foto van de onderneming. Het visualiseren van de onderneming nu en in de
toekomst geeft goede handvatten in de discussie. De visualisatie maakt het mogelijk
om de complexiteit van het geheel te reduceren naar begrijpbare delen. Door het
reduceren van de complexiteit ontstaat de mogelijkheid om over de diverse
onderdelen te discussieren teneinde overeenstemming te bereiken over doelen en de
bijbehorende strategie. carneiro (2007) geeft aan dat succesvolle ondernemers
kunnen worden onderscheiden door hun vermogen om de gewenste groei te
visualiseren. Vanuit de visualisatie komen allerlei organisatorische regelingen naar
boven die nodig zijn om de gewenste groei, en het pad hier naar toe, te realiseren.
Collins and Porras (1996) hebben het over Big, Hairy, Audacious Goals (BHAG) als
zeer belangrijke voorwaarde om succesvol te zijn als ondernemer c.q. organisatie. Zij
zeggen: "A true BHAG is clear and compelling, serves as a unifying focal point of
effort, and acts as a catalyst for team spirit. It has a clear finish line, so the
organization can know when it has achieved the goal; people like to shoot for finish
lines. A BHAG engages people-it reaches out and grabs them. It is tangible,
energizing, highly focused. People get it right away; it takes little or no explanation."
Collins and Porras (1996) page 9-10. Deze beschrijving sluit feilloos aan bij aanpak
van het maken van de strategische foto.
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6. 1 Inleiding
In dit hoofdstuk zal dieper worden ingegaan op vierde fase van het onderzoek,
namelijk de empirische dataverzameling. In de paragrafen komen achtereenvolgens
het interview als onderzoeksmethode, de data-analyse, de onderzoekspopulatie, en
de kwaliteitscriteria aan de orde.

6.2 Het interview

6.2.1 Verantwoording van het interview
Belangrijk in dit onderzoek is het inventariseren van de ervaringen en verwachtingen
van de groeiondernemers met betrekking tot het IT-Groeipad. Hierbij gaat het om
beschrijvingen van ervaringen en verwachtingen van de onderzoekspopulatie, dat
duidt op een beschrijvend onderzoek (Baarda & De Goede, 2000).
Er is gekozen voor een kwalitatief onderzoek om antwoord te krijgen op de
hoofdvraag van het onderzoek en de bijbehorende subvragen, zoals eerder
omschreven in hoofdstuk 3. Kwalitatief is in vergelijking met kwantitatief onderzoek
meer geschikt voor ervaringen en gevoelens (Baarda & De Goede, 2000), maar als
ondersteuning van het kwalitatieve onderzoek is een kleine gesloten vragenlijst door
de ondernemers ingevuld.

Er zijn verschillende methoden beschikbaar om kwalitatief onderzoek uit te voeren.
Veel voorkomende methoden zijn observatie, documentanalyse, groepsdiscussies en
interviewen.
In het geval van dit onderzoek is observatie geen goede methodiek, aangezien de
respondent een verhaal moet delen met de onderzoeker. Tijdens observatie is niet te
achterhalen wat de ervaringen geweest zijn van de ondernemer.
Documenten, zoals jaarverslagen, zijn bruikbaar bij de beoordeling of het bedrijf
voldoet aan de criteria van een groeibedrijf.
Groepsdiscussies zijn geschikt als onderzoeksmethode, omdat deze methodiek een
onderwerp in de breedte verkent. Het nadeel van deze methodiek is de deelname
van ondernemers. Het is echter moeilijk om verschillende ondernemers op een
plaats, op hetzelfde tijdstip bij elkaar te krijgen. Tevens kunnen ondernemers in een
groep geremd worden in hun uitlatingen.
In dit onderzoek is daarom gekozen voor het afnemen van interviews. De criteria
voor een groeibedrijf kunnen ook tijdens een interview aan de orde komen,
waardoor de hiervoor beschreven documentanalyse niet noodzakelijk is. Een
schriftelijke enquete met veel open vragen gaat ten koste van de bereidheid om deel
te nemen. Bovendien geven diepte-interviews de onderzoeker de mogelijkheid om in
te haken op antwoorden die van belang zijn voor de probleemstelling. Hierdoor
kunnen ideeen aan bod komen, waar de onderzoeker zelf niet aan heeft gedacht
(Baarda & De Goede, 2000).
Een nadeel is dat dit type onderzoek veel tijd vergt van beide partijen. Verder is het
een subjectieve onderzoeksmethode, waarbij de interpretatie van de onderzoeker
een grote rol speelt. Interpretatie van de data kan be"invloedt worden door de
achtergrond en verwachtingen van de onderzoeker. In de paragraaf over
betrouwbaarheid komt dit nadeel aan de orde. Overigens kan men tijdens het
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gesprek afdwalen en de kern missen. Deze nadelen vragen om een zekere structuur
tijdens het interview. De structuur komt in de volgende paragraaf aan de orde.

De eerst ge"interviewde ondernemer is gebruikt test interview. Aan de hand van de
gestelde vragen en de antwoorden hierop is het interview verbeterd. De tweede
versie is gebruikt voor de overige ondernemers.

6.2.2 De opbouw van het interview
In dit onderzoek zal gebruik gemaakt worden van het semi-gestructureerde
interview, ook wei topic interview genoemd. Bijlage D en bijlage E bevatten de opzet
van het interview.

De interviews starten met een korte inleiding. Deze bestaat uit een kennismaking en
een korte uitleg van het onderzoek en het doel van het interview. Ook het
vertrouwelijkheidsaspect wordt behandeld. Aile ondernemers zullen anoniem worden
behandeld. Dit betekent dat zij in het rapport worden genoemd als ondernemer A
met onderneming A, ondernemer B met onderneming B, etc.
Het interview gaat verder met enkele gestructureerde vragen over de achtergrond
van de onderneming en de gesprekspartner. De eerste vragen zijn bedoeld om te
kijken of de ondernemer voldoet aan de criteria die Port4Growth heeft gesteld om als
groeionderneming te worden bestempeld. Daarna volgen drie clusters van vragen
over de drie stappen van het IT-Groeipad.

6.2.3 De interviewsetting
Er wordt gebruik gemaakt van 'face-to-face interviews'. Het voordeel van deze
methode is dat de onderzoeker in staat is non-verbaal te communiceren met de
ge"interviewde. Het alternatief telefoononderzoek wordt niet toegepast. Dit is echter
onpersoonlijker en het kan tot miscommunicatie leiden wanneer het Groeimodel of
de foto's worden gebruikt.
Ieder interview neemt gemiddeld 1,5 uur in beslag.

6.3. Analyse
De diepte-interviews worden aan de hand van een vragen- en een topiclijst
gehouden. De interviews worden opgenomen door het gebruik van een
memorecorder.

Ieder interview wordt puntsgewijs uitgewerkt, onafhankelijk van elkaar en volgens
een vast patroon. Dit vergemakkelijkt het uitvoeren van vergelijkingen in de
volgende fase (Verschuren en Doorewaard, 2007). De beschrijvingen omvatten de
activiteiten van de onderneming, de groei en de ervaringen en verwachtingen ten
aanzien van het IT-Groeipad.

6.4 Onderzoekspopulatie
Er zijn in de literatuur geen regels met betrekking tot de omvang van de
onderzoekspopulatie in een kwalitatief onderzoek. Factoren, zoals het doel van het
onderzoek en de onderzoeksmethode, die de onderzoeker meeneemt bij de
overweging of er genoeg data verzameld is (Sandelowski, 1995) zijn van invloed.
Volgens Sandelowski is er sprake van een juist formaat van onderzoekspopulatie in
kwalitatief onderzoek, wanneer een analyse kan plaatsvinden en de resultaten ervan
nieuwe en uitgebreide informatie bieden over het onderwerp. Dit is afhankelijk van
de interpretatie van onderzoeker.
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6.5 Betrouwbaarheid en Validiteit
am de betrouwbaarheid van het interview te kunnen waarborgen is het interview
opgenomen met behulp van een memorecorder. Tijdens het interview heeft de
interviewer de antwoorden van de respondent herhaald of laten herhalen ten tijde
van onduidelijkheid in het antwoord of dubbelzinnige antwoorden. In sommige
gevallen is de respondent gevraagd het antwoord te verduidelijken.
am uiteindelijk antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvragen zijn meerdere
bronnen geraadpleegd. Het gebruik maken van meerdere bronnen komt de
betrouwbaarheid van het onderzoek ten goede (Baarda & De Goede, 2000).

De groeiondernemers die aan het onderzoek hebben deelgenomen hebben allen een
of meerdere workshops van het IT-Groeipad meegemaakt. Dit komt de validiteit van
het onderzoek niet ten goede. De groeiondernemers hebben input geleverd voor de
ontwikkeling van het IT-Groeipad en zijn dus mede verantwoordelijk voor het
eindresultaat van het IT-Groeipad. Vanwege hun betrokkenheid zijn de
groeiondernemers wellicht minder kritisch op het eindresultaat. am dit te
ondervangen, zijn de groeiondernemers anoniem in het onderzoek behandeld. Hen is
voorafgaand aan het interview verteld dat de antwoorden op de gestelde vragen
betrouwbaar behandeld zullen worden. Op deze manier wordt de validiteit van het
onderzoek gewaarborgd.
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Hoofdstuk 7. Onderzoeksresultaten
Uit de groep van 30 ondernemers die hebben deelgenomen aan workshops van het
IT-Groeipad, hebben 16 ondernemers zich bereid gevonden om mee te werken aan
dit onderzoek. Zoals aangegeven in hoofdstuk 6 worden de ondernemers
weergegeven als ondernemer A, S, C, etc. De eerste paragraaf zal een overzicht
geven van de achtergronden van de verschillende ondernemingen. In de tweede
paragraaf worden de resultaten van het kwalitatieve en kwantitatieve onderzoek
weergegeven en besproken. In de laatste paragraaf wordt een conclusie getrokken
uit de respons van de ondernemers.

7. 1 Overzicht van de respondenten
Een overzicht van de achtergronden van de 16 geYnterviewde ondernemingen.

Onderneming A: is een online communicatiebureau. De onderneming is gericht op
aile aspecten die helpen bij online story telling bij grote ondernemingen. Voorbeelden
hiervan zijn het maken van filmpjes, elevator pits, product pits, online uitleg van
ingewikkelde processen, interactief maken van producten of procedures, etc.
Onderneming B: is toeleverancier van onderdelen voor de machinebouw. Zij draagt
zorg voor het leveren van metaalonderdelen voor nieuwbouw, reparatie of
verspanningswerkzaamheden van machines.
Onderneming C: is een investeringsmaatschappij. De onderneming onderscheidt
zich van andere investeringsmaatschappijen door zich puur te richten op industriele
bedrijven en productiebedrijven.
Onderneming D: heeft zich gespecialiseerd in het helpen van organisaties bij het
nemen van een volgende stap om groei mogelijk te maken. Gericht op het geven van
advies en het concreet helpen bij de realisatie van de te nemen stappen.
Onderneming E: is een shared service centrum voor administratieve processen,
voor administratie kantoren en accountantskantoren. Voornamelijk gericht op grote
werkgevers en franchise ketens. Leveringen van diensten op gebied van
accountancy: jaarverslag boekhoudservices, financieel advies en fiscaal advies,
salarisadministratie etc.
Onderneming F: biedt een overzicht van perfecte locaties voor zowel de zakelijke
als de particuliere consument. Het boeken en organiseren van het arrangement gaat
enkel met behulp van internet, waarbij het arrangement c.q. de beleving van het
arrangement leidend is en niet het hotel.
Onderneming G: zorgt voor het exploiteren van een kennisdatabank. De
ondernemer verzamelt publicaties en informatie en exploiteert dit via het web,
bijvoorbeeld via intranet. Het is een uitgeverij van gedigitaliseerde
informatieoplossingen.
Onderneming H: engineert, produceert en verkoopt kabelbomen. De kabelbomen
zijn voornamelijk bestemd voor trekhaken, maar het marktaandeel voor de
kabelbomen voor caravans, brandweerauto's, vuilniswagens en machines wordt
steeds groter.
Onderneming I: is een holding voor IT dienstverlening. Gericht op implementatie
en beheer van netwerkstructuren, implementatie van klantrelatie beheerssystemen,
en het ontwikkelen van add-on's voor CRM systemen.
Onderneming J: is een bedrijf voor actiemarketing. De onderneming heeft zich
gespecialiseerd in webmarketing, streetmarketing en fotomarketing.
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Onderneming K: richt zich op de productie en import van biometrie gerelateerde
producten voor tijdtoegang en aanwezigheid. Deze producten worden vermarkt en
gedistribueerd via partnerkanalen.
Onderneming L: is een interactief marketingbureau. Zij geeft advies aan A-merken
over online marketingcampagnes. Er wordt voornamelijk gebruik gemaakt van
interactieve media in campagnes.
Onderneming M: levert innovatieve, managed services oplossingen. Onder de
holding, opgericht in 2000, vallen vier dochterondernemingen met ieder een eigen
specialisatie.
Onderneming N: is een onderneming die zorgt voor centraal beheer van een
artikel-database voor installatiebedrijven. Het beheer van de database is voor
suppliers en users en de onderneming zorgt voor de automatisering van het hele
aankoopproces van installatiebedrijven.
Onderneming 0: is een dienstverlenend IT bedrijf. Dienstverlening op gebied
netwerkinfrastructuur, die zorgt dat elke organisatie optimaal gebruik kan maken van
hun IT. Daarnaast ontwikkelt de onderneming grote omvangrijke websites voor het
ontsluiten van grote hoeveelheden data voor bedrijven.
Onderneming P: zorgt voor het collecteren en groeperen van groente en fruit
vanuit heel Europa. Vervolgens zorgt de onderneming voor de distributie van de
verse producten, in grote en kleine hoeveelheden, naar bestemmingen in geheel
Europa.

Ondanks dat er 16 ondernemers zijn geTnterviewd, zijn 9 interviews bruikbaar voor
verdere analyse. Om de opzet van het interview uit te testen en de antwoorden op
waarde te schatten is een testinterview gehouden. Onderneming A is gebruikt als
testinterview. Na dit interview zijn enkele vragen aangepast en derhalve kan
onderneming A niet worden meegenomen in de verdere analyse.

Ondernemingen B en C hebben te kennen gegeven dat de verschillende stappen in
het IT-Groeipad voor hen niet te gebruiken zijn.
Onderneming B heeft geen verregaande ambities waaraan een groeiondernemer
moet voldoen. Hierdoor zijn de uitgangspunten voor het maken van een strategische
foto voor hem niet van toepassing. Vanwege de zeer geautomatiseerde inrichting
van zijn onderneming is de IT-foto achterhaald voor hem. De onderneming is
momenteel zo ingericht dat hij kan uitgroeien naar de voor hem gewenste
eindsituatie zonder daar aanpassingen voor te doen.
Onderneming C investeert in bedrijven voor relatief korte periodes. Voor de
investeringsmaatschappij heeft het geen zin om het IT-Groeipad te doorlopen. Het
zou eventueel kunnen worden toegepast bij de bedrijven waarin wordt ge"investeerd,
maar dat is afhankelijk van de duur van de periode dat er een meerderheids aandeel
in de bedrijven is.

De ondernemingen D, E, F en G voldoen niet aan de criteria die Port4Growth stelt
aan groeibedrijven en kunnen derhalve niet worden meegenomen in de analyse van
resultaten.
Ondernemingen D, E en F zijn respectievelijk in 2005, 2006 en 2005 opgericht. Zij
bestaan nog geen 5 jaar en zitten momenteel nog in de startfase van hun
onderneming.
Onderneming G voldoet niet aan de jaarlijkse personele groei van minimaal 10% in
drie achtereenvolgende jaren. Hierdoor voldoet ook onderneming G niet aan de groei
criteria van Port4Growth.
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7.2 Uitwerking interviews

7.2.1 Kwalitatief onderzoek
Tijdens het interview is aan de ondernemers gevraagd hoe zij de verschillende
onderdelen van IT-Groeipad hebben ervaren. Wanneer zij een foto hebben gemaakt,
is gevraagd wat zij positieve dan wei negatieve aspecten vinden aan de betreffende
stap. Wanneer zij een stap niet hebben gemaakt voor hun onderneming, is er
gevraagd waarom deze stap niet is genomen. Zie Bijlage D voor de open vragen
tijdens het interview en zie bijlage F voor het overzicht van de respons op de open
vragen tijdens het interview.

De Strategische foto
Van de negen ondernemers die aan aile criteria voldoen, hebben acht daadwerkelijk
een strategische foto van hun onderneming gemaakt. Allen waren zeer positief over
de methodiek. De ondernemers hebben, zonder het van elkaar te weten, veel
dezelfde positieve aspecten aan de strategische foto genoemd. De metafoor "foto"
heeft de ondernemers duidelijk gemaakt dat de toekomst moet worden
geconcretiseerd.
De metafoor wordt door de ondernemers als zeer dUidelijk ervaren en leidde bij 63
% van de ondernemers tot het vertalen van vage ideeen in het hoofd tot concrete
resultaten en invulling van hun organisatie op heel specifieke momenten in de
toekomst. De ondernemers geven aan dat de gebruikte methodiek er toe heeft
geleid dat ze de dagelijkse bezigheden los gingen laten en de tijd namen om de
toekomst van de onderneming in kaart te brengen. Van hen geeft 80 % aan dat dit
heeft geleid tot het "dichterbij" halen van toekomstige problemen waardoor sneller
geanticipeerd kan worden op deze problemen.

Tabel 7.1: Posit/eve aspecten van de strateg/sche 'oto genoemd door de respondenten

Genoemde positieve aspecten van de strategische # In
foto genoemd procenten
Concretiseren van specifieke momenten in de toekomst 5 63 0/0

Gemakkelijk te communiceren met medewerkers 5 63 0/0

Betrokkenheid medewerkers leidt tot een betere foto 4 50 0/0

Dwingt tot nadenken over welke richting op te gaan met de 4 50 0/0

onderneminq
Snelle, eenvoudige en overzichtelijke manier om naar de 4 50 0/0

toekomst te kiiken
Leidt tot een concrete strategie om doelen te halen 4 50 0/0

Problemen haal je dichterbij en kun je tijdig op inspelen 3 38 0/0

Medewerkers kunnen ook de foto maken en meedenken 3 38 0/0

heeft geleid tot verder kijken in de toekomst 3 38 0/0.

Een ander belangrijk aspect is het betrekken van de medewerkers in het maken van
de strategische foto. De foto is een ideaal communicatiemiddel om hen duidelijk te
maken waar heen te gaan met de onderneming. De medewerkers kunnen zelf ook
(een gedeelte van) de foto maken, vanwege de snelle en eenvoudig te begrijpen
methodiek. Door het betrekken van de medewerkers bij het maken van de foto
krijgen zij een hogere toewijding bij het behalen van de doelstellingen van de
onderneming. De helft van de ondernemers geeft aan dat het betrekken van de
medewerkers bij het maken van de foto heeft geleid tot betere toekomstplannen.
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De IT-toto
Deze stap is door maar drie van de negen ondernemers gemaakt. Belangrijke vraag
is waarom dit aantal zo laag is. Voor 7 ondernemers is deze stap moeilijk uit te
voeren.
Een van deze ondernemers die de foto niet heeft gemaakt geeft direct aan niet te
begrijpen hoe de IT-foto te maken. Hij ziet weinig structuur en handvatten in de
uitleg. Drie van de ondernemers die de foto niet hebben gemaakt geven in eerste
instantie aan dat ze geen tijd hebben, maar na doorvragen blijkt dat ze niet precies
weten hoe de stap uit te voeren. Zij vinden dat er te weinig handvatten zijn om de
foto te maken.
Ook bij de drie ondernemers die de foto wei hebben gemaakt blijkt, aan de hand van
de positieve dan wei negatieve aspecten die ze noemen, dat ze niet precies weten
hoe de IT-foto gemaakt moet worden. Opvallend is wei dat twee van hen aangeven
IT nooit als echt aandachtspunt te hebben behandeld. Dit terwijl ze IT wei zien als
een belangrijk groeithema, maar niet wisten waar te beginnen. IT staat bij hen
eindelijk op de management agenda.
Het denken in functionaliteiten in plaats van direct in oplossingen wordt door hen
genoemd als een positief effect. In principe is atles mogelijk, maar wat heb je er voor
over c.q. wat is de toegevoegde waarde van het systeem.

De detailtoto
De detailfoto is door twee ondernemers gemaakt. De belangrijkste reden hiervoor is
dat ondernemers volgens het IT-Groeipad eerst de strategische foto en de IT-foto
moeten hebben gemaakt. Ondernemers 0 en P hebben aile stappen door/open en
zijn zeer tevreden over de laatste stap. Ze geven aan dat door het beschrijven van
de processen die geautomatiseerd moeten worden en de bijbehorende business
events, een goed beeld ontstaat van benodigdheden. Vijf van de andere
ondernemers verwachten dit ook en denken dat het een zeer waardevolle stap is.
Twee ondernemers geven aan de laatste stap niet (zelf) te doen. Zij vinden het een
stap te veel om zelf te doen. Hier kan bijvoorbeeld een onafhankelijke IT adviseur bij
he/pen. De onderneming richt zich dan niet op een themagebied, maar gelijk op aile
themagebieden. In plaats van een IT adviseur kan ook een projectleider worden
aangesteld die verantwoordelijk is voor onder andere het verzamelen van aile
informatie.

Vier ondernemers hebben aangegeven dat het opdelen van IT in 4 themagebieden
een uitkomst voor hen is. Door de opdeling in vier gebieden ontstaan behapbare
brokken IT. Dit reduceert de complexiteit van de IT enorm, waardoor zij weten waar
te beginnen.

Het maken van de juiste keuze
Om meer inzicht te krijgen in de aspecten die voor de ondernemer (achteraf)
bepalend zijn of de juiste keuze is gemaakt in de aanschaf van een systeem, is
gevraagd naar deze aspecten. Wanneer kan een ondernemer van zichzelf zeggen dat
hij de juiste keuze heeft gemaakt. In tabel 7.2 is een overzicht gegeven van de
antwoorden die de meeste aantal keren zijn genoemd. In bijlage F is het overzicht
van aile antwoorden te vinden.
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Tabel 7.2: Genoemde aspecten dIe bepalen ofde keuze voor de aanschaf van een systeem
juist is geweest

Aspecten bepalend voor de juistheid van de keuze # In
genoemd Procenten

Het systeem moet doen waar het voor is aangeschaft 5 56 %

Gebruiksvriendeliikheid 4 44 %

Positief voor bedrijfsresultaat (ROI) 4 44 %

Ondersteunen en motiveren van medewerkers 3 33 %
.

In 56 % van de gevallen geven de ondernemers aan dat het aangeschafte systeem
moet doen waar het voor is aangeschaft. Twee ondernemers geven hier bij aan dat
de systemen ook niet veel meer moeten kunnen dan waar ze voor zijn aangeschaft.
Voor alles wat een systeem extra kan, is wei betaald. De ondernemer heeft dus
betaalt voor iets wat hij niet nodig heeft. Tevens kunnen de extra functies de
werknemers afleiden van wat werkelijk met het systeem gedaan moet worden.
Wat medewerkers, of de uiteindelijke gebruikers, van het systeem vinden is zeer
belangrijk. Het systeem moet gebruiksvriendelijk zijn (door 44% van de ondernemers
genoemd) en het moet de gebruiker in zijn taken ondersteunen en waar mogelijk
motiveren (33% van de ondernemers). Van de ondernemers geeft 44 % aan dat het
een positief effect moet hebben op het bedrijfsresultaat.

7.2.2 Kwantitatief onderzoek
Bijlage G bevat het hele overzicht van de respons op de gesloten vragen (bijlage E)
tijdens het interview. Zoals in de vorige paragraaf beschreven, hebben acht van de
negen ondernemers, die aan de criteria van groeiondernemer voldoen, de
strategische foto gemaakt. Bij de IT-foto en detailfoto zijn dat respectievelijk drie
ondernemers en twee ondernemers. Aile ondernemers hebben wei aangegeven te
weten wat de verschillende onderdelen van het IT-Groeipad inhouden. In tabel 7.3
ziet u de belangrijkste resultaten van de gesloten vragen.

Tabel 7.3: Respons op gesloten vragen met betrekkmg tot het IT-Groelpad en haar
onderdelen

1= he/emaa/ oneens' 2= oneens' 3= neutraal.' 4= mee eens' 5= he/emaa/ mee eens
nr Vraag Mean SO
3 De strategische foto is voor mij de juiste methodiek voor het opstellen 3,7 1,0

van miin qroeistrateqie.
7 De strategische foto is voor mij duidelijke methodiek voor het 4,3 0,5

opstellen van miin qroeistrateqie
11 De IT-foto is voor mij de juiste methodiek voor het in kaart brengen 3,4 1,0

van miin toekomstiqe IT-structuur.
13 Het vertalen van de strategische foto naar de IT-foto zorgt voor 4,0 0,9

consistentie tussen mijn groeistrategie en de ondersteuning hiervan
door middel van IT.

20 De detailfoto is voor mij de juiste methodiek voor het opstellen van de 3,4 1,2
functionele eisen van de aan te schaffen IT.

21 De detailfoto zorgt dat ik goed weet wat mijn functionele eisen zijn 3,6 1,2
aan mijn toekomstige IT.

25 Ik denk dat het IT-Groeipad mijn keuze in aanschaf van IT-systemen 4,2 1,0
zal verbeteren.

27 Ik denk dat ik een betere keuze in aanschaf van IT-systemen kan 3,8 0,8
maken door het IT-Groeipad te gebruiken.

30 Ik ga gebruik maken van het IT-Groeipad voor de aanschaf van mijn 3,7 1,1
toekomstiqe IT. .

Scriptie 3 oktober 2008, Jan-Jaap Meijer 33



TUI Technische Universifeil

e Eindhoven
University of TechnologV

aPort4Growth
Platform voor groeibedrijven

De strategische foto
De strategische foto is tijdens het interview als zeer positief naar voren gekomen. Uit
de respons op de gesloten vragen kan de zelfde conclusie worden getrokken. De
ondernemers zijn het bijna unaniem eens met de stelling dat de strategische foto
een duidelijke methodiek is voor het opstellen van de groeistrategie. Op de vraag of
het de juiste methodiek is, wordt iets voorzichtiger gereageerd, mede vanwege het
niet (te weinig) kennen van andere methodieken. De spreiding is hier dan ook 2 keer
zo groot als bij de vraag of het een duidelijke methodiek is.

De IT-foto
Op de vraag of de IT-foto de juiste methodiek is voor de groeiondernemer om de
toekomstige IT-structuur in kaart te brengen, neigen de groeiondernemers naar een
neutrale mening. Dit is niet verwonderlijk, gegeven het feit dat niet aile ondernemers
precies weten hoe deze stap aan te pakken. Hier kunnen dan ook weinig conclusies
uit getrokken worden vanwege het lage percentage dat werkelijk de IT-foto heeft
gemaakt. De ondernemers waren het eens met de stelling dat de vertaling van de
strategische foto naar de IT-foto gaat zorgen voor consistentie tussen groeistrategie
en ondersteunening hiervan door IT. Dit wordt gesterkt door de respons op de
vragen in het interview. Vandaar dat aan deze uitkomst toch waarde kan worden
gehecht.

De detailfoto
Ook bij deze laatste stap is het moeilijk om conclusies te trekken. Dit wederom
vanwege het lage percentage (2 ondernemers) dat de detailfoto daadwerkelijk heeft
gemaakt. Er is in dit geval ook een groot verschil in de mening van de ondernemers
die de foto hebben gemaakt en de ondernemers die deze nog niet hebben gemaakt.
Op de vraag of de detailfoto de juiste methodiek is voor het opstellen van de
functionele eisen van de aan te schaffen IT, antwoorden ondernemer 0 en P
respectievelijk met helemaal eens en mee eens (score 4,5). Dit is beduidend hoger
dan de gemiddelde score van 3,4 (iets positiever dan neutraal). De ondernemers zijn
het wat meer eens met de stelling dat de detailfoto er voor zorgt te weten wat de
functionele eisen zijn van de systemen.

Het IT-Groeipad
De ondernemers hebben zeer positief gereageerd op het IT-Groeipad in het
algemeen. Over de vraag of het IT-Groeipad de keuze in aanschaf van IT-systemen
zal verbeteren, waren de ondernemers het meer dan eens. Zeven ondernemers
zeggen het IT-Groeipad in de toekomst te gaan gebruiken. Een ondernemer weet het
nog niet en twee ondernemers hebben aangegeven geen gebruik te zullen maken
van het IT-Groeipad in de toekomst. Ondernemer N is een van deze twee
ondernemers die heeft aangegeven geen gebruik te zullen maken van IT-Groeipad in
de toekomst. De reden hiervan is dat haar onderneming voor het grootste gedeelte
uit IT specialisten bestaat die op de hoogte zijn van (bijna) aile mogelijkheden op IT
gebied. Wei heeft ze de strategische foto gebruikt om haar visie te delen met de
medewerkers en een ieder van hen gevraagd naar mogelijke IT ondersteuning voor
de foto.
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7.3 Samenvatting interviewresultaten
De groeiondernemers zijn over aanpak van het IT-Groeipad positief tot zeer positief.
De meeste ondernemers geven aan gebruik te gaan maken van het IT-Groeipad.

De strategische foto wordt als een zeer waardevol middel gezien. De
groeiondernemers die minder positief over het IT-Groeipad zijn, hebben wei te
kennen gegeven dat de strategische foto zeer bruikbaar is. De strategische foto geeft
dUidelijke handvatten en een ieder begrijpt hoe de foto gemaakt moet worden. Zij
zullen dat onderdeel van het IT-Groeipad dan ook zeker in de toekomst blijven
gebruiken. De metafoor "foto" heeft meerdere ondernemers mede doen beseffen dat
blijven hangen in de dagelijkse bezigheden en een visie in je hoofd niet voldoende is.
De metafoor "foto" heeft ervoor gezorgd dat zij de toekomst zijn gaan concretiseren.
De foto wordt ook als ideaal gezien om met de medewerkers te communiceren. Zij
kunnen op die manier meedenken over de richting van de onderneming, waardoor
meer commitment met de organisatie en haar doelen wordt verkregen.

De IT-foto wordt door een (te) groot gedeelte van de respondenten niet goed
begrepen. Ze geven aan dat de stap, het vertalen van de strategie naar de IT
ondersteuning, goed en zelfs noodzakelijk is. De manier waarop deze moet worden
gedaan laat echter te wensen over. In tegenstelling tot de strategische foto, heeft de
IT-foto geen duidelijke handvatten. Uit de workshops is een Iijst met mogelijke
onderdelen voor de foto naar voren gekomen, maar dit biedt te weinig structuur en
handvatten.

De detailfoto wordt door twee ondernemers als een stap te veel gezien. Zij geven
wei aan dat het een zeer nuttige stap is, maar dat het te tijdrovend is. De stap kan
eventueel door een ander persoon gemaakt worden. Ondernemers geven bij deze
stap aan dat het maken van de detailfoto je een betere gesprekspartner maakt.
Aangezien de groeiondernemers vrij sceptisch zijn over de betrouwbaarheid van de
IT-Ieveranciers, wordt dit als zeer positief en noodzakelijk ervaren. Op de
onderverdeling van IT naar de vier themagebieden van Microsoft wordt wisselend
gereageerd. Positief is het creeren van behapbare brokken, maar de verdeling had
ook op een andere wijze weergegeven kunnen worden.

7.4 Diagnose
Maar 33% van de groeiondernemers heeft de IT-foto gemaakt. Problematischer is
het percentage (78%) dat aangeeft moeite te hebben met maken van de IT-foto. Ais
reden voor het niet maken werd voornamelijk genoemd het ontbreken van
handvatten, het ontbreken van een duidelijke aanpak. Dit in tegenstelling tot het
maken van de strategische foto. De duidelijke handvatten werden als zeer prettig
ervaren bij het maken van de strategische foto. De strategische foto heeft als
referentiekader het groeimodel met haar groeithema's en haar groeiknelpunten. Dit
is niet het geval bij de IT-foto. De IT-foto heeft in zijn huidige vorm weinig tot geen
handvatten. Hier laat het IT-Groeipad dan ook te wensen over en hier moet een
verbeterslag worden gemaakt.
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Hoofdstuk 8. Herontwerp
Vanwege de problemen, ondervonden door de groeiondernemers, bij het maken van
de IT-foto is het noodzakelijk een herontwerp van deze stap te maken. In de eerste
paragraaf zal het IT-groeimodel worden besproken. Paragraaf 2 geeft het
stappenplan voor het maken van de IT-foto weer. Dit aan de hand van het IT
groeimodel.

Uit de respons van de ondernemers op de interviews is naar voren gekomen dat stap
2 "de IT-foto" niet door iedereen begrepen wordt. De strategische foto van de eerste
stap werd door aile ondernemers als zeer goed ervaren. Juist de handvatten die het
groeimodel (bijlage B) biedt bij het maken van de strategische foto zijn als zeer
prettig ervaren. Het groeimodel bevat, zoals in hoofdstuk 1 genoemd, de zes
groeithema's waarop een ondernemer zich moet focussen om te kunnen accelereren
in groei. Om de ondernemers ook bij de tweede stap, het maken van de IT-foto,
genoeg handvatten te bieden is het verstandig om als uitgangspunt het IT
groeimodel (Bijlage C) te gebruiken. Dit model is reeds aan de orde gekomen in
hoofdstuk 2. Dit zal ook meer als basis fungeren voor de hele IT-structuur /
omgeving.

8. 1 Het IT-groeimodel
Het IT-groeimodel is een verdiepingsslag op het eerder beschreven groeimodel. Het
richt zich enkel op de knelpunten en bijbehorende oplossingen binnen het domein
van IT binnen de groeionderneming. Dit model is net als het groeimodel voort
gekomen uit de praktijk.
Het IT-groeimodel is samen met een dertigtal groeiondernemers ontwikkeld. In zes
sessies is uitgebreid gediscussieerd over diverse knelpunten waar groeibedrijven mee
te maken (kunnen) krijgen gedurende hun groei. Naderhand zijn de knelpunten en
mogelijke oplossingen met ongeveer 15 groeibedrijven in vele een-op-een
gesprekken besproken. De Jong (2007) geeft een uitgebreide beschrijving van de
totstandkoming van het model met bijbehorende achtergrond. In tabel 8.1 zijn de IT
groeithema's en knelpunten weergegeven en bijlage C bevat het volledige IT
groeimodel.

Tabel 8.1: Groeithema's en groeiknelpunten Ult het IT-groelmodel (vo/ledlg model Bljlage
C)

IT-groeithema IT-groeiknelpunten
• IT-Sturing

Ondernemer • IT-Mindset
• IT-Drive

IT-Strategie • IT-Strateqie

• Medewerkers & functie
IT &. Organisatie • Medewerkers & IT-gedrag

• Beveiliging

• Systemen
• Gebruik

Systemen • Flexibiliteit & schaalbaarheid
• Ambitieniveau
• Integratie

• Kennisbron
IT-Implementatie &. • Leveranciers

Leveranciers • Opleverinq
FinanciiHe ROI van IT • Ral IT . ..
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Het model geeft zestig belangrijke groeiknelpunten en mogelijke acties weer om
deze knelpunten te overwinnen. De input van het model is afkomstig uit de praktijk
en het is derhalve praktisch van aard. Het is een niet wetenschappelijk onderbouwd
model, maar berust op jaren van ervaring van diverse groeiondernemers. Het delen
van deze ervaringen heeft als doel te leren van elkaar. Het is een belangrijke greep
uit mogelijke knelpunten, maar iedere ondernemer kan (daarnaast) zijn eigen
specifieke knelpunten hebben. Ook niet aile knelpunten uit het model zijn van
toepassing op iedere groeiondernemer.

De resultaten van de inventarisatie van groeiknelpunten, de verdeling daarvan over
de verschillende fasen van groei waarin bedrijven zich kunnen bevinden, en de
oplossingen die groeibedrijven in verdere fasen hebben gevonden, hebben hun
weerslag gekregen in het IT-groeimodel. De 15 gevonden groeiknelpunten zijn
geclusterd in 6 IT groeithema's en als zodanig in het IT-groeimodel opgenomen.

8.2 Toepassing van het IT-groeimodel
Om het IT-groeimodel goed toe te kunnen passen, is het van belang goed te weten
wat aile groeithema's en knelpunten inhouden. Voordat de ondernemer aan de slag
gaat met het IT-groeimodel moet hij/zij weten wat met elk onderdeel wordt bedoeld.
Beschrijving van aile onderdelen zijn te vinden in Bijlage H.

Het stappenplan voor het maken van de IT-foto is hier dan ook op aangepast.

(Wanneer wenselijk kan voorarde voorbeeld roto op de site van Port4Growth worden
bekeken om een indruk te krijgen van het eindresultaat)
Stap 1. Leg tijd en plaats vast in je agenda voor het maken van de strategische

roto.
Stap 2. Bestudeer de inhoud van het IT-Groeipad en aak de IT-roto.
Stap 3. Maak een realiteit-check van de conceptfoto.
Stap 4. Werk aIle onderdelen van de rotO!; Ult.
Stap S. Stel uzelrde allerbelangrijkste vraag: wat is de kern van uw ambitie op IT

gebied? Is deze kern terug te vinden in aIle uitwerkingen van de onderdelen.
Stap 6. Onderzoek de samenhang en consistentie van de uitwerkingen.
Stap 7. Maak de eindroto en aIle tussenliggende rotO!; at.
Stap 8. Maak een goed communiceerbare samenvatting van de roto.
Stap 9. Bespreek de roto metje medewerkers en gebruik hun input om de roto

defimtier te maken.
Stap lO.Begin waar mogelijk met het doorvoeren van je roto in de organisatie.

Door deze aanpassing zullen de groeiondernemers beter overweg kunnen met het
IT-Groeipad en zullen de resultaten beter zijn. Het probleem van het ontbreken van
handvatten bij het maken van de IT-foto is door gebruik te maken van het IT
groeimode ondervangen. Hierdoor is het maken van de IT-foto nu wei uitvoerbaar.
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9. 1 Discussie
Het IT-Groeipad moet een duidelijk stappenplan aan groeiondernemers bieden om
uiteindelijk de keuze in aanschaf van IT-systemen voor hen te verbeteren. De
meeste groeiondernemers die gebruik hebben gemaakt van het IT-Groeipad zijn zeer
enthousiast over het resultaat er van. Van de ondernemers die hebben meegewerkt
aan dit onderzoek zegt 78% waarschijnlijk in de toekomst het IT-Groeipad te zullen
gebruiken en 89% denkt dat het IT-Groeipad zijn of haar keuze zal verbeteren. De
strategische foto wordt door hen als zeer positief beschouwd. Het groeimodel, dat
als referentiekader fungeert voor deze foto, biedt genoeg handvatten om de foto te
maken. De groeiondernemers vinden de gebruikte "foto-methodiek" zeer handig en
de metafoor "foto" zorgt voor het besef om de toekomst te concretiseren.
De IT-foto is door maar drie groeiondernemers gemaakt. Ondanks het feit dat 78%
van de groeiondernemers niet precies heeft begrepen hoe de IT-foto te maken, zijn
zij toch zeer positief. De respondenten hebben allen een of meerdere workshops van
het IT-Groeipad meegemaakt. Dit heeft waarschijnlijk tot gevolg dat zij
gecommitteerd zijn aan het resultaat en moeite hebben om negatieve aspecten te
noemen aan het IT-Groeipad. Ondanks het vertrouwelijkheidsaspect tijdens het
interview (de anonimiteit van de respondent), hebben de groeiondernemers wellicht
niet geheel vrijuit willen/kunnen spreken. Na doorvragen kwam meerdere malen aan
het licht dat het maken van de IT-foto werd bemoeilijkt door het ontbreken van de
nodige handvatten. De aanpassingen gemaakt aan de vorm van de IT-foto en de
beschikbare handvatten zijn ondervangen door het IT-groeimodel te gebruiken als
referentiekader.
Het belang van het goed voor ogen hebben wat precies moet worden
geautomatiseerd, wordt door de groeiondernemers onderkend. De detailfoto zorgt
voor het beschrijven c.q. in kaart brengen van deze processen. Het vertrouwen van
de groeiondernemers in de IT-Ieveranciers is dermate laag waardoor de
groeiondernemers het noodzakelijk achten om extra goed voorbereid het gesprek
aan te gaan met de leveranciers. Bij het contract dat wordt aangegaan loopt aileen
de groeiondernemer risico's. Groeiondernemers willen een afgesproken prijs voor de
implementatie, maar dat wil de leverancier niet. Volgens de groeiondernemers loopt
op deze manier slechts een partij een risico. Desalniettemin zorgt de extra
voorbereiding van de groeiondernemer voor het verkrijgen van een beter beeld van
zijn of haar onderneming. Dit kan enkel leiden tot de aanschaf van een beter
product/systeem.

Belangrijk zijn de aspecten waarop de groeiondernemer beoordeelt of een systeem
goed is of niet. De vier belangrijkste aspecten genoemd door de groeiondernemers
zijn: 1. het systeem moet doen waar het voor is aangeschaft; 2. gebruiksvriendelijk;
3. positief voor bedrijfsresultaat; 4. ondersteunen en motiveren van medewerkers. In
bestaande Iiteratuur zijn de aspecten niet gevonden. Welke aspecten bepalend zijn
voor het kunnen concluderen of het juiste, danwel een goed, systeem is aangeschaft
is niet gevonden in de bestaande literatuur. Tevens zijn geen andere soortgelijke
methodieken die helpen in het maken van een goede keuze in de aanschaf van IT
systemen gevonden in de Iiteratuur. Slechts twee van de ge"interviewde
groeiondernemers hebben het gehele groeipad doorlopen, maar tot de aanschaf van
een systeem zijn zij nog niet overgegaan. Beoordeling van deze aspecten heeft dan
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ook niet kunnen plaatsvinden, daar systemen nog niet zijn aangeschaft laat staan
volledig in gebruik zijn.

Op grond van het bovenstaande kan niet geconcludeerd worden dat het IT-Groeipad
een goede manier is voor groeiondernemers om de keuze in aanschaf van IT
systemen te verbeteren. Het IT-Groeipad geeft wei een stappenplan dat ontbreekt in
het onderzoek van Iansiti et al. (2005). De groeiondernemers hebben vertrouwen in
het IT-Groeipad, 78% geeft aan het IT-Groeipad te gaan gebruiken. Het IT-Groeipad
bevat de elementen om een goede manier te zijn voor groeiondernemers om de
keuze in aanschaf van IT-systemen te verbeteren, maar extra onderzoek is
noodzakelijk om te kunnen concluderen of het daadwerkelijk leidt tot de gewenste
resu/taten.

De ondernemers zeggen geen van allen dat het IT-Groeipad zal leiden tot de juiste
keuze. Het IT-Groeipad zal een bijdrage leveren aan het maken van een goede keuze
maar over de juiste keuze wil men geen uitspraak doen. Tijdens de interviews is ook
vaak naar voren gekomen dat een juiste keuze niet bestaat, of je kunt achteraf niet
spreken van een juiste keuze. 89% van de groeiondernemers hebben aangegeven
dat het IT-Groeipad hun keuze in aanschaf van IT zal verbeteren. Dit is ook niet
verwonderlijk aangezien de groeiondernemers een meer onderbouwde keuze zullen
maken met het IT-Groeipad. Voorheen werd vee/a/ afgegaan op de mening van
collega groeiondernemers met een andere soort onderneming. Dit zonder te kijken of
het systeem ook hun processen kan ondersteunen.
Invulling geven aan het bewustwordingsproces van de eigen onderneming leidt tot
een betere keuze. Een doordachte keuze leidt in het algemeen tot een betere keuze!

9.2 Conclusie
Dat IT een groeidrijver kan zijn in de ontwikkeling van een onderneming heeft het
rapport "Snelle groeiers & Innovatie" (2004) aangetoond. Een onderneming kan in
deze eeuw niet meer achter blijven op gebied van IT. Een goede IT-structuur kan
het voordeel opleveren in de concurrentiestrijd. Case studies uit het rapport van
Iansiti et al. (2005) tonen aan dat ondernemers moeten beginnen met het
formuleren van een duidelijke bedrijfsstrategie om deze goede IT-structuur te
kunnen realiseren. De bedrijfsstrategie is de basis van het beschrijven en bepalen
van de bedrijfsprocessen. Automatisering van deze processen kan pas wanneer deze
processen goed zijn gedefinieerd.
Dit is zeer waardevolle informatie wanneer je weet hoe er mee om te gaan. Het IT
Groeipad moet de groeiondernemer de handvatten geven om hem of haar een goede
keuze te laten maken in de aanschaf van IT-systemen. Dit door middel van een
drietal stappen, te weten: het maken van de strategische foto, de IT-foto en als
laatste de detailfoto.
Uit dit onderzoek blijkt dat, op grond van de voorhanden gegevens, niet
geconcludeerd kan worden dat het IT-Groeipad een goede manier is voor
groeiondernemers om de keuze in aanschaf van IT-systemen te verbeteren. De
groeiondernemers die hebben deelgenomen aan het onderzoek zijn in het algemeen
zeer positief over het IT-Groeipad. Echter, het is noodzakelijk verder onderzoek te
doen naar groeiondernemers die IT-systemen hebben aangeschaft met behulp van
het IT-Groeipad en groeiondernemers die geen gebruik hebben gemaakt van het IT
Groeipad. Pas dan kan worden geconcludeerd of het IT-Groeipad een goede manier
is voor groeiondernemers om de keuze in aanschaf van IT-systemen te verbeteren.
De groeiondernemers zijn dermate positief over het IT-Groeipad dat 78% van hen
zegt gebruik te gaan maken van het IT-Groeipad in de toekomst. 89% van de
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groeiondernemers is van mening dat het IT-Groeipad zal leiden tot het maken van
een betere keuze. Gebruik maken van het IT-Groeipad zal zeker geen schade
aanrichten. Het zal in de meeste gevallen leiden tot een betere keuze, maar of het
de methode is voor het maken van een goede keuze in aanschaf van IT-systemen
moet volgen uit verder onderzoek.
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Hoofdstuk 10. Epiloog
Nu dit onderzoek is afgerond, rest mij de vraag wat de toekomst is van het IT
Groeipad. Het IT-Groeipad is voor iedereen toegankelijk via de site van Port4Growth
www.port4growth.nl. Op 29 september 2008 is de grote lancering van het IT
Groeipad bij Microsoft. Meer dan 100 ondernemers hebben zich aangemeld voor
deze lancering om zodoende meer informatie te krijgen over het IT-Groeipad. Hieruit
blijkt dat veel ondernemers nog steeds problemen hebben met IT en op zoek zijn
naar oplossingen. Uit onderzoek van Port4Growth blijkt niet voor niets dat IT een van
de groeithema's is waarmee een groeiondernemer zich kan onderscheiden van zijn
concurrenten. Een goede IT-structuur zal leiden tot een groeidrijvende kracht achter
de onderneming.

Een consortium van bedrijven, met Port4Growth als spin in het web, heeft het
project "programma groeiversneller" verkregen van het Ministerie van Economische
Zaken (zie ook www.programmagroeiversneller.nl). Dit is een initiatief van de
overheid om te investeren in tientallen kansrijke ondernemingen om hen in 5 jaar tijd
enorm te laten groeien. Deze bedrijven hebben bij aanvang een omzet tussen de 3
en 5 miljoen euro en na vijf jaar moet dat zijn gegroeid naar 20 miljoen euro. Het
consortium biedt gesubsidieerd advies aan deze ondernemingen zodoende deze
enorme omzet stijging te bewerkstelligen. Een van de manieren waarop het
consortium de ondernemingen wil laten groeien is door het toepassen van het IT
Groeipad. Dit betekent dat tientallen groeiondernemers onder begeleiding gebruik
zullen maken van het IT-Groeipad. Deze ondernemingen kunnen dan ook voor
verder onderzoek naar het effect van het IT-Groeipad worden gebruikt.
Over vijf jaar kan dan ook zeker worden beoordeeld of het IT-Groeipad
daadwerkelijk een goede methodiek is om de keuze in aanschaf van IT-systemen te
verbeteren.
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De ontwikkeling van het Groeimodel is te verdelen in twee perioden. De eerste
periode betreft het onderzoek "Snelle groeiers & Innovatie" dat in opdracht van het
Ministerie van Economische Zaken is uitgevoerd naar snelle groeiers en potentieel
snelle groeiers. Medio 2004 heeft De Jong als een van de auteurs dit onderzoek
afgerond.
Tijdens de tweede periode tot en met begin 2006 is samen met een groep van 140
groeiondernemers het uiteindelijke Groeimodel ontwikkeld.

Onderzoek "Snelle groeiers & Innovatie"
De onderzoeksaanpak zag er als voigt uit. Allereerst is bepaald wat een geschikte
definitie is van snelle groeiers en potentieel snelle groeiers. In de Iiteratuur zijn
namelijk verschillende (soorten van) definities gebruikt voor snelle groei. Voor
potentieel snelle groeiers zijn daarentegen nauwelijks definities beschikbaar in de
literatuur. Na het vaststellen van de definitie van (potentieel) snelle groeiers is
onderzocht wat het belang van deze bedrijven is voor de Nederlandse economie is.
Wanneer blijkt dat het om een groep bedrijven gaat met vooralsnog beperkte invloed
op de Nederlandse economie, dan is beleid voor snelle groeiers voorlopig niet erg
zinvol. Vervolgens is onderzocht of de snelle en potentieel snelle groeiers knelpunten
ondervinden bij hun groei.

Het onderzoek is opgedeeld in de volgende fasen:
• Fase 1: Voorbereiding: literatuurstudie, selectie van bedrijven en opstellen

vragenlijsten voor enquetes onder bedrijven.
• Fase 2: Inventarisatie: telefonische enquetes onder bedrijven, interviews,

workshops.
• Fase 3: Uitwerking: interpretatie van de resultaten, analyse en rapportage.

Voorbereiding
In de eerste fase van het onderzoek zijn de volgende activiteiten verricht:

• Bestuderen van de literatuur, ondermeer omtrent definities van snelle
groeiers en potentieel snelle groeiers, karakteristieken van beide groepen
bedrijven, en mogelijke verbanden tussen innovatie en snelle groei.

• Interviews met snelle groeiers en met instanties die te maken hebben met
snelle groeiers, zoals Senter, Syntens, MKB-Nederland, VNO-NCW etc.

• Formuleren van een definitie van (potentieel) snelle groeiers. Bepalen van het
belang van (potentieel) snelle groeiers voor de economie aan de hand van de
database REACH, waarin een groot aantal bedrijven zijn opgenomen.

• Workshop en interviews met (potentieel) snelle groeiers met als doel om
kenmerken te identificeren van (potentieel) snelle groeiers.

• Er zijn telefonische enquetes georganiseerd onder snelle groeiers (ca. 200
bedrijven) en een onder bedrijven die niet snel zijn gegroeid (ca. 330
bedrijven). Binnen deze laatste groep (de controlegroep voor snelle groeiers)
is gezocht naar potentieel snel groeiende ondernemingen.

• Opstellen van vragenlijsten voor enquetes onder snelle groeiers en niet snel
gegroeide bedrijven. Uitvoeren van een (beperkte) internationale benchmark
waarin voor een viertal landen 'case studies' zijn gemaakt van het beleid
omtrent snelle groeiers.
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Inventarisatie
In deze fase van het onderzoek zijn de volgende activiteiten verricht:

• Inventariseren van gegevens middels een telefonische enquete onder ca. 200
snelle groeiers en 330 niet snel gegroeide bedrijven, onder meer met
betrekking tot de knelpunten die zij ervaren bij groei en de innovativiteit van
deze bedrijven.

• Ordenen en analyseren van de resultaten van de enquetes.
• Nagaan welke beleidsinitiatieven op het gebied van snelle groeiers en binnen

het algemene ondernemingsbeleid reeds bestaan.

Uitwerking
In de laatste fase van het onderzoek zijn de volgende activiteiten verricht:

• Analyseren van de diepere oorzaken van de knelpunten voor groei door
middel van een tweetal workshops met in beide groepen zowel snelle groeiers
en potentieel snelle groeiers. Het uiteindelijke doel van deze onderzoeksstap
is na te gaan of sprake is van omstandigheden die overheidsbeleid voor
(potentieel) snelle groeiers legitimeert.

• Vaststellen op welk beleidsterrein het wegnemen van deze diepere oorzaken
ligt, zodat kan worden aangeduid welk overheidsonderdeel hierbij het
initiatief zou moeten nemen, en welke andere overheidsonderdelen mogelijk
een rol zouden kunnen spelen. Nagaan of aanhaking bij andere
beleidsinstrumenten mogelijk is.

• Formuleren van conclusies en aanbevelingen voor toekomstig beleid.
• Opstellen van de eindrapportage.

Resultaten
De totale groep is gevraagd naar de knelpunten voor groei. Deze knelpunten zijn
gegroepeerd naar een viertal hoofdcategorieen en een twaalftal knelpunten.

Het onderzoek heeft plaats gevonden onder toeziend oog van een
begeleidingscommissie bestaande uit zowel interne leden vanuit het Ministerie van
EZ als externe leden, zoals een groeiondernemer en een hoogleraar.

Vervolgonderzoek en Ontwikkeling Groeimodel
De tweede periode startte met het voorleggen van de bovenstaande resultaten
Cknelpuntenanalyse'') aan groeiondernemers die hadden deelgenomen aan (delen
van) het bovengenoemde onderzoek. Conclusie was dat men deze knelpunten niet
aileen herkende, maar ook dat men behoefte had aan een concreet model, dat de
groeiknelpunten modelleert en dat gemakkelijk toepasbaar zou zijn in de dagelijkse
praktijk van de groeiondernemer.
Men gaf aan dat de belangrijkste toegevoegde waarde van de deelname aan de
workshops van het onderzoek was, dat men met elkaar een vergelijkbare set aan
groeithema's deelde, terwijl de bedrijfssituaties van elkaar verschilden. Men ontdekte
dat men niet de enige was met een groeiprobleem. Op basis van deze input is een
praktijkgericht vervolgonderzoek gestart om gezamenlijk met groepen
groeiondernemers een groeimodel te ontwikkelen. Uitgangspunt daarbij was dat de
groeiknelpunten die men deelde en waarvan men vaststelde dat die
gemeenschappelijk waren overzichtelijk in een model zouden worden ondergebracht.
Daarnaast was de herkenbaarheid een ander belangrijk uitgangspunt. Ais doelstelling
werd geformuleerd: 'het ontwikkelen van een groeimodel dat een weerslag geeft van
de gemeenschappelijke groeiknelpunten, verdeeld over een aantal hoofd- en
subcategorieen en groeifasen'.
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Op basis van een aantal workshops en persoonlijke gesprekken met in totaal 140
groei-ondernemers zijn de groeiknelpunten ge'lnventariseerd. Er is sprake van
diversiteit qua branche, grootte, regio en groeifase. De ontwikkeling van het model
bestond uit het volgende: in de workshops gaven de ondernemers hun mening over
knelpunten, gevoed door de uitkomsten van het bovenstaande onderzoek.
Vervolgens werd met elkaar discussie gevoerd over deze knelpunten en werd
consensus bereikt over:

de hoofdcategorieen C'groeithema's)
subcategorieen C'groeiknelpunten")
groeifasen
op welke wijze een knelpunt zich in de beleving van de ondernemer
manifesteert in de verschillende fase van groei.

Concepten van het Groei Model zijn voorgelegd in de verschillende workshops en in
een later stadium in persoonlijke gesprekken nog eens geverifieerd.

Het resultaat van dit praktijkonderzoek is dat de vier hoofdcategorieen en twaalf
knelpunten aangepast zijn naar zes groeithema's en vijftien knelpunten. Dit biedt de
ondernemers een heel herkenbaar raamwerk, waar zij hun eigen situatie aan kunnen
refereren, prioriteiten uit kunnen afleiden door middel van achterliggende knelpunten
en dat in de communicatie tussen ondernemers als begrippenkader dient.
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Aigemene kenmerken:
1 Wat is uw functie binnen de onderneming?
2 Kunt u een korte aehtergrond geven van de activiteiten van de onderneming?
3 In welk jaar is de onderneming opgerieht?
4 Hoe heeft het aantal werknemers zieh ontwikkeld tussen 2005 en 2008? Aantal FrE

aan het begin van elk jaar.
5 Hoe heeft de omzet zieh ontwikkeld in die periode? Omzet aan het begin van elk jaar.
6 Heeft u de ambitie en tevens een sterke visie om te groeien in de komende jaren?

Speeifieke vragen:
7 Heeft u stap 1: de strategische foto gemaakt?

Antwoord is ja
7a Kunt u aangegeven wat u positief vindt aan het maken van de strategisehe foto?
7b Kunt u aangegeven wat u negatief vindt aan het maken van de strategisehe foto?
7e Is het maken van de strategisehe foto, als onderdeel van het IT-Groeipad, voor u de

juiste methodiek voor het opstellen van uw groeistrategie?
Antwoord is nee
7d Wat is uw reden voor het niet maken van de strategisehe foto?
7e Denkt u dat het maken van de strategisehe foto, als onderdeel van het IT-Groeipad,

voor u de juiste methodiek is voor het opstellen van uw groeistrategie?

8 Heeft u stap 2: de IT-foto gemaakt?

Antwoord is ja
8a Kunt u aangegeven wat u positief vindt aan het maken van de IT-foto?
8b Kunt u aangegeven wat u negatief vindt aan het maken van de IT-foto?
8e Is het maken van de IT-foto, als onderdeel van het IT-Groeipad, voor u de juiste

methodiek voor het in kaart brengen van uw toekomstige IT-structuur?
Antwoord is nee
8d Wat is uw reden voor het niet maken van de IT-foto?
8e Denkt u dat het maken van de IT-foto, als onderdeel van het IT-Groeipad, voor u de

juiste methodiek is voor het in kaart brengen van uw toekomstige IT-structuur?

9 Heeft U stap 3: de detailfoto gemaakt?

Antwoord is ja
9a Kunt u aangegeven wat u positief vindt aan het maken van de detailfoto?
9b Kunt u aangegeven wat u negatief vindt aan het maken van de detailfoto?
ge Is het maken van de detailfoto, als onderdeel van het IT-Groeipad, voor u de juiste

methodiek voor het opstellen van de functionele eisen van de aan te sehaffen IT?
Antwoord is nee
9d Wat is uw reden voor het niet maken van de detailfoto?
ge Denkt u dat het maken van de IT-foto, als onderdeel van het IT-Groeipad, voor u de

juiste methodiek is voor het opstellen van de functionele eisen van de aan te
sehaffen IT?

10 Wanneer vindt u dat u de juiste keuze heeft gemaakt in aanschaf van IT? Noem
enkele factoren die hierin bepalend zijn.

11 Heeft u in het ver/eden verkeerde keuzes gemaakt in de aanschafvan IT-systemen?
12 Denkt u dat het IT-Groeipad zal leiden tot het maken van de juiste keuze in aanschaf

van IT?
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Bijlage E: Het interview: Gesloten vragen

Stap 1: De strategische toto

Omcirkel het 'uiste antwoord
1 Ik heb een strate ische foto van mi'n ondernemin emaakt?
2 Ik weet wat de strate ische foto inhoudt?
(* ga naar vraag 3; ** ga naar vraag 8)

Omcirkel het juiste antwoord
1- he/emaa/ oneens' 2- oneens']- neutraal' 4= mee eens' 5- he/emaa/ mee eens- ., - - -
3 De strategische foto is voor mij de juiste methodiek voor het 1 2 3 4 5

opstellen van miin qroeistrateqie.
4 Op strategische foto staan aile onderdelen die nodig zijn om de 1 2 3 4 5

toekomst van miin onderneminq in kaart te brengen.
5 De strategische foto kan beter worden vervangen door een andere 1 2 3 4 5

methodiek voor het in kaart brengen van de groeistrategie.
6 Ik kan niet aile onderdelen, die belangrijk zijn in mijn groeistrategie, 1 2 3 4 5

verwerken in de strategische foto.
7 De strategische foto is voor mij duidelijke methodiek voor het 1 2 3 4 5

oDstelien van miin qroeistrategie
8 Mijn groeistrategie kan goed worden uitgewerkt door middel van de 1 2 3 4 5

strateqische foto.

Stap 2: De IT-toto

emaakt.

Omcirkel het juiste antwoord
1- he/emaa/ oneens' 2- oneens']- neutraal' 4- mee eens' 5- he/emaa/ mee eens- " - - - -

11 De IT-foto is voor mij de juiste methodiek voor het in kaart brengen 1 2 3 4 5
van miin toekomstige IT-structuur.

12 Op de IT-foto staan aile onderdelen die nodig zijn om de 1 2 3 4 5
toekomstige IT-structuur van miin onderneming in kaart te brengen.

13 Het vertalen van de strategische foto naar de IT-foto zorgt voor 1 2 3 4 5
consistentie tussen mijn groeistrategie en de ondersteuning hiervan
door middel van IT.

14 De IT-foto geeft de toekomstige IT-structuur van mijn onderneming 1 2 3 4 5
slecht weer.

15 De IT-foto zorgt voor weinig samenhang tussen mijn groeistrategie 1 2 3 4 5
en de ondersteuninq hiervan door middel van IT.

16 Mijn toekomstige IT-structuur wordt goed weergegeven door middel 1 2 3 4 5
van IT-foto.

Stap 3: De Detailtoto

tw do "klht'"tmClr e e lUIS e an oor
17 Ik heb een detailfoto van miin onderneming gemaakt Ja Nee
18 Ik heb samen met een IT-Ieverancier de IT-checklist nagelopen Ja Nee
19 Ik weet wat de detailfoto inhoudt. Ja* Nee**
(* ga naar vraag 20; ** ga naar vraag 26)
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Omcirkel het juiste antwoord
1- helemaal oneens' 2- oneens' 3- neutraal' 4- mee eens' 5- helemaal mee eens- " - " - - -
20 De detailfoto is voor mij de juiste methodiek voor het opstellen van 1 2 3 4 5

de functionele eisen van de aan te schaffen IT.
21 De detailfoto zorgt dat ik goed weet wat mijn functionele eisen zijn 1 2 3 4 5

aan mi;n toekomstige IT.
22 De detailfoto geeft mij geen goed overzicht van de functionele eisen 1 2 3 4 5

van mi;n toekomstiqe IT-systeem.
23 De detailfoto stelt mij niet in staat de functionele eisen aan mijn 1 2 3 4 5

toekomstiqe IT in kaart te brenqen.
24 De functionele eisen van mijn toekomstige IT-systeem kan ik door 1 2 3 4 5

middel van de detailfoto qoed uitwerken op papier.

Omcirkel het juiste antwoord
1- helemaal oneens' 2- oneens' 3- neutraal' 4- mee eens' 5- helemaal mee eens- - - - -

25 Ik denk dat het IT-Groeipad mijn keuze in aanschaf van IT- 1 2 3 4 5
systemen zal verbeteren.

26 Ik denk dat het IT-Groeipad bij mij leidt tot de juiste keuze in 1 2 3 4 5
aanschaf van IT.

27 Ik denk dat ik een betere keuze in aanschaf van IT-systemen kan 1 2 3 4 5
maken door het IT-Groeipad te qebruiken.

28 Het IT-Groeipad zal mijn keuze in aanschaf van IT-systemen niet 1 2 3 4 5
verbeteren.

29 Het IT-Groeipad zal bij mij niet leiden tot de juiste keuze in 1 2 3 4 5
aanschaf van IT.

30 Ik ga gebruik maken van het IT-Groeipad voor de aanschaf van 1 2 3 4 5
mijn toekomstige IT.
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Ondernemer H

aPort4Growth
Platform VOOI groeibedrijven

Onderneming H engineert, produceert en verkoopt kabelbomen. De kabelbomen zijn
voornamelijk bestemd voor trekhaken, maar het marktaandeel van voor de
kabelbomen voor caravans, brandweerauto's, vuilniswagens en machines wordt
steeds groter. De onderneming is opgericht in 1988, maar heeft haar huidige vorm
gekregen in 1998.

Jaar # FTE Omzetstiiqinq (in %)
2005 50 38
2006 60 32
2007 80 76
2008 90

Sterke visie op groei door middel van schaalvergroting.

7. Strateqische foto
a) Positieve aspecten:

• Het zet je aan tot denken over de toekomst.
• Door de strategische foto concrete strategie om de doelen te bereiken.
• Voor gebruik van de strategische foto keek hij maximaal 2 jaar vooruit, maar

nu veel verder.
• Nadat de foto voor over 5 jaar is gemaakt, maak de je de tussenliggende

stappen. Deze zorgen dat je zeer gericht te werk kan gaan en je doel voor
over 5 jaar kunt bereiken.

• Op 1 A4-tje staat het toekomstbeeld samengevat, wat zeer goed te
communiceren is.

• Model heeft meer dan genoeg handvatten.

b) Negatieve aspecten:
• Geen.

c) Kent geen andere methodiek, maar dit werkt zeer goed. Het groeimodel geeft
meer dan genoeg handvatten.

8. IT-foto
d) Vanwege personele problemen in de organisatie geen tijd om momenteel verder
te gaan met IT-foto.
e) Je denkt na over de functionele aspecten van IT als ondersteuning van de
strategie c.q. bedrijfsprocessen. Het is goed om niet gelijk in oplossingen te denken.

9. Detailfoto
e) Er is een overlap in de thema's productiviteit en bedrijfsprocessen. Hij vond het
altijd lastig om ergens te beginnen, maar hierdoor kan hij een onderverdeling maken
en de IT in behapbare brokken verdelen. Geeft je rust om te weten dat niet alles
tegelijk hoeft worden aangepakt.
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10. Factoren voor de juiste keuze
• Het moet fouten in de organisatie voorkomen.
• Het moet werkbaar zijn en de managementinformatie moet makkelijk worden

gegenereerd.
• Het moet een duidelijke verbetering zijn van de hUidige systemen.

11. Eerdere fouten werden voornamelijk gemaakt door beslissingen zonder goede
onderbouwing.

12. Het moeilijk te zeggen of het zal leiden tot de juiste keuze, maar het zal zeker
leiden tot een betere keuze! Het zal je behoeden voor mogelijke valkuilen.
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Ondernemer I
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Platform voor groeibedrijven

Onderneming I is een holding voor IT dienstverlening. Gericht op implementatie en
beheer van netwerkstructuren, implementatie van klantrelatie beheerssystemen, en
het ontwikkelen van add-on's voor CRM systemen. Eerste Business Unit opgericht in
2001 als eenmanszaak.

Jaar # FTE Omzetstijging (in %)
2005 8 40
2006 14 45
2007 20 38
2008 31

Sterke visie en ambitie om grootste leverancier van de regio te worden.

7. Strategische foto
a) Positieve aspecten:

• Het gedwongen worden om op lange termijn te denken en het bepalen van je
koers.

• Voorheen meer gedacht op korte termijn, de fotomethodiek heeft dit
veranderd.

• Los komen van dagelijkse zaken.
• Zorgt niet voor dikke boekwerken aan strategische plannen, heel gericht naar

de onderbouwing van het droombeeld werken en analyses maken.

b) Negatieve aspecten:
• Tijdslijn voor een IT bedrijf is veel korte dan de voorgeschreven 5 jaar.

Maximaal 2 a 3 jaar vooruit plannen in verband met de snelle ontwikkelingen.

c) Op de strategische foto komen aile aspecten van de bedrijfvoering naar voren,
deze hebben allen direct invloed op de IT-structuur van de onderneming. Een zeer
goede stap dus!

8. IT-foto
a) Positieve aspecten:

• Knelpunten die zich anders in de toekomst zouden aandienen in de IT kun je
nu vroegtijdig aan zien komen en er tijdig op reageren zodoende het
voorkomen van deze problemen.

• De noodzaak om bepaalde systemen aan te schaffen hadden daardoor op tijd
kunnen worden geYmplementeerd.

b) Negatieve aspecten:
• Ontwikkeling van de IT gaat zo snel dat je IT plan voor kortere termijn moet

zijn dan de strategische foto.
• Ondernemers zullen vaak toch in oplossingen denken in plaats van enkel een

functionele beschrijving.

c) IT-foto is zeker een juiste stap wanneer er functioneel gedacht wordt. IT plan ook
op strategisch niveau schrijven. Je moet als ondernemer wei een IT plan hebben om
op de juiste momenten de juiste keuzen te maken. Dit gaat veel verder dan aileen de
aanschaf van systemen, maar bevat de hele organisatie achter IT
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9. Detailfoto
d) Detailfoto aileen gebruiken voor de korte termijn. Pas op het laatste moment
maken, wanneer er daadwerkelijk een systeem aangeschaft gaat worden. Anders
verspilling kostbare tijd. Ook hier enkel functionele specificaties benoemen, de
leverancier maakt de koppeling naar IT oplossingen.

10. Factoren voor de juiste keuze
• Verbetering van de service naar de klant.
• Verbeterde gebruikservaring door medewerkers.
• IT moet de medewerkers ondersteunen, motiveren en zeker niet

demotiveren.
• Moet meer opleveren dan het gekost heeft (in euro's), bijdrage leveren aan

het bedrijfsresultaat!

11. Voorheen vooral te laat een keuze gemaakt

12. Het zal tot betere/tijdige keuzes leiden. Niet tot de juiste.

De IT-foto zal leiden tot de juiste IT-structuur, maar bevat deze structuur niet. Het is
een aanzet tot! Een betere naam zou zijn het strategisch IT plan.
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Onderneming J is een bedrijf voor actiemarketing. Gespecialiseerd in webmarketing,
streetmarketing en fotomarketing. Het is opgericht in 1997.

Jaar # FTE Omzetstijqinq (in %)
2005 19 30
2006 23 5
2007 27 20
2008 32

7. Strateq ische foto
a) Positieve aspecten:

• Het vastleggen van je visie, al kan dat ook in je hoofd.

b) Negatieve aspecten
• foto moet in hoofdlijnen worden gemaakt, anders kost het veel te veel tijd.
• Toekomst op die manier uitwerken lijkt niet geheel zinvol aangezien kansen

zich voordoen en je daar direct op wil reageren. Je strategisch plan laat je
dan los.

c) Heeft de strategische foto gedeeltelijk gemaakt. Het Iijkt een goede manier om de
strategie te verwoorden, ook voor intern gebruik. Maar verwacht dat het niet zal
gebeuren.

8. IT-foto
d) Begrijpt niet goed wat de IT-foto inhoudt.

9. Detailfoto
e) Zeer belangrijk, maar zal het zelf minder snel allemaal uitschrijven. Gaat veel
sneller om het in een gesprek te doen met de IT-Ieverancier.

10. factoren voor de juiste keuze
• Doen wat het moet doen.
• Hoeft niet perfect te zijn.
• Het kost altijd veel geld, daar tegenover moet het een meerwaarde leveren.

11. Iedereen maakt fouten.

12. Vooruit denken is altijd goed, al heeft niet iedereen dat nodig. Kijken vanuit de
oplossing werkt heel goed.
Voor bedrijfsprocessen is het goed om IT voor te bereiden.
Steeds maar weer nieuwe systemen aanschaffen is helemaal niet nodig. Oude
systemen werken meestal prima. In ieder geval wachten met aanschaf totdat de
kinderziektes er uit zijn.
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Ondernemer K

aPort4Growth
Platform voor groeibedrijven

Onderneming K richt zich op de productie en import van biometrie gerelateerde
producten voor tijdtoegang en aanwezigheid. Deze producten worden vermarkt en
gedistribueerd via partnerkanalen. De onderneming is opgericht als eenmanszaak in
2001.

Jaar # FTE Omzetstiiqinq (in %)
2005 4 80
2006 5 100
2007 8 90
2008 11

Zijn al marktleider in de Benelux, ambitie om marktleider te worden in Europa.

7. Strateqische foto
a) Positieve aspecten

• Nadenken en benoemen van je visie in relatief korte tijd.
• Het dwingt je tot goed nadenken en het te concretiseren.
• In relatief korte tijd toekomstige problemen in kaart brengen.
• Het up to date houden van je foto gaat snel en makkelijk.
• DUidelijk pad dat moet worden afgelopen.

b) Negatieve aspecten
• Het lijkt misschien een heilige graal, maar het is beter om een mix te maken

van meerdere methoden.

c) Er zijn vast en zeker andere methoden die ook goed werken. Deze methodiek
werkt echter zeer goed, dus hoeft niet verder te kijken!

8. IT-foto
d) Nog geen tijd gevonden om vervolgstappen te nemen. Vrij moeilijk om de juiste
foto te maken, het voorbeeldlijstje biedt niet genoeg handvatten.
e) Voorheen werd intu'itief aanschaft en nu kun je onderbouwd een keuze maken.

9. Detailfoto
e) Een zeer goede manier om het zo uit te detailleren. Aileen op die manier kun je
tegenspel bieden aan de IT-Ieverancier. Je weet precies wat belangrijk is voor je
onderneming en je laat je niets aansmeren.

10. Factoren voor de juiste keuze
• Ais je geen last meer hebt van eerdere problemen.
• Het moet goed werken en mee gewerkt kunnen worden.
• Het moet betaalbaar zijn -7 (ROI).

11. Te veel op kosten gelet en uiteindelijk zeer duur uit.

12. Het zal zeker leiden tot een betere keuze, maar de juiste keuze maken blijft altijd
de vraag.
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Onderneming L is een Interactief marketingbureau dat in verieden behoorde tot een
grotere holding. Is in 2005 als eigen onderneming verder is gegaan . Zij geeft advies
aan A-merken over online marketingcampagnes. Er wordt voornamelijk gebruik
gemaakt van interactieve media in campagnes.

Jaar # FTE Omzetstiiqing (in %)
2005 4 12
2006 8 10
2007 12 27
2008 16

7. Strateqische foto
a) Positieve aspecten

• Helpt goed in het bepalen van de strategie.
• Zorgt voor een gedeelde visie / gedeeld met rest van onderneming.
• Handige, eenvoudige methodologie met handige, eenvoudige stappen ook

voor medewerkers.

b) Negatieve aspecten
• Wanneer een foto niet wordt gehaald kan het ook demotiverend werken.

c) Er zijn veel methoden die goed gebruikt/toegepast kunnen worden. Een andere
methode had ook goed kunnen werken en misschien is een mix van verschillende
methoden wei het beste voor mijn organisatie.

8. IT-foto
a) Positieve aspecten

• Zorgt voor bewustwording van de ondernemer over de gebruikte systemen
binnen de organisatie.

• Hield zich nooit bezig met IT, het staat nu op de management agenda.
• Foto geeft structuur in de IT processen/systemen weer. Heeft geleid tot

nieuwe inzichten.

b) Negatieve aspecten
• Het maken van deze foto heeft wei wat begeleiding nodig.

c) Deze stap werkt goed, maar kostte veel meer inspanning dan de strategische foto.
De stap was niet heel concreet beschreven. Kan niet oordelen of het de juiste
methode is, maar wei een goede methode.

9. Detailfoto
d) De ondernemer yond het een stap te vee!.
e) Niet de juiste stap, je wordt richting Microsoft oplossingen gestuurd en gaat te
veel de detaillering in.
Niet een IT-Ieverancier maar een (onafhankelijke) IT adviseur kan deze stap
begeleiden. Op deze manier kan er geen belangenverstrengeling van de leverancier
optreden en de adviseur kan naar de hele IT-structuur kijken in plaats van aileen het
themagebied waar hij specialist in is.
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10. Factoren voor de juiste keuze
• Gebruiksvriendelijkheid.
• Weinig uitleg voor het systeem nodig.
• Moet veel gebruik van worden gemaakt, noodzakelijke aanschaf.

12. Hij twijfelt of het IT-Groeipad zalleiden tot het maken van de juiste keuze. Denkt
wei dat het zal leiden tot het maken van een goede keuze.
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Platform voor groeibedrijven

Onderneming M levert innovatieve, managed services oplossingen. Onder de holding,
opgericht in 2000, vallen vier dochterondernemingen met ieder een eigen
specialisatie.

Jaar # FfE Omzetstijging (in %)
2005 30 25
2006 40 22
2007 50 18
2008 60

Kwaliteitsbedrijf, gaat boven groei. Via regionaal opereer landelijk de beste, grootste
te worden in het MKB en de gezondheidszorg.

7. Strateqische foto
Gebruikt een andere methodiek hiervoor. Begint bij het heden en kijkt van daar uit 1,
2 en maximaal 3 jaar vooruit.
a) Positieve aspecten

• Foto's / concreet maken van de toekomst.
• Zorgt voor een gedeelde visie / gedeeld met rest van onderneming.

b) Negatieve aspecten
• Niet vanuit de toekomst terug werken naar het heden! Volgend jaar is het

beste te bepalen, dus daar een concrete foto van maken. Jaar twee
respectievelijk drie wordt steeds yager en daar dus een minder concrete foto
van maken.

• Meer pragmatisch te werk gaan, de strategie bepaald.
c) Stappenplan moet zijn: organisatie structuur -7 processen -7 systemen.
Praten over goed of slecht kan niet, ook niet achteraf.

8. IT-foto
d) Gebruikt een methodiek anders dan in het IT-Groeipad -7 overeenkomst is dat je
IT-foto een afgeleide van de strategie is.
e) Overeenkomsten die goed zijn: iteratief proces, steeds weer kijken naar de
strategie en de foto van dat jaar. Strategie als uitgangspunt gebruiken. Strategie
geeft verandering in de markt weer, en daar moet je met je systemen ook op
inspelen.
Negatief aan de IT-foto: Loslaten van de huidige situatie niet doen. Je moet altijd
vanuit het heden verder kijken en kijken naar uitbouwingen/verbeteringen van
huidige systemen.
-7 niet de juiste stap.

9. Detailfoto
e) De organisatie genereert functies. Architect (Ieverancier) denkt aan verschillende
componenten, daarna pas praten over IT oplossingen/systemen.
-7 Goed om op deze manier vertaalslag naar leverancier te maken, op deze manier
de leverancier in te zetten.

10. Factoren voor de ;uiste keuze
• Gebruiker moet het goed vinden en moet vinden dat het systeem voldoet aan

verwachtingen.
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12. Het is een methodiek die je meer zicht zal geven. Het zal handvatten geven om
de juiste vertaalslagen te maken. Je kunt niet gelijk in de dikke mist kijken, maar
begin dichtbij en kijk dan verder.

Scriptie 3 oktober 2008, Jan-Jaap Meijer 61



TUI Technische Universifeile Eindhoyen
University of Technology

Ondernemer N

aPort4Growth
Platform voor groeibedrijven

Onderneming N is een onderneming die zorgt voor centraal beheer van een artikel
database voor installatiebedrijven. Het beheer van de database is voor suppliers en
users en de onderneming zorgt voor de automatisering van het hele aankoopproces
van installatiebedrijven. Onderneming N is in 1998 als eenmanszaak begonnen.

Jaar # FrE Omzetstijqinq (in %)
2005 13 15
2006 15 17
2007 17 14
2008 18

Tot nu toe zeer veel ge"investeerd in de ontwikkeling van de database en de
automatisering van het aankoopproces. Nu komt de omslag naar verkoop van de
producten c.q. processen.

7. Strateqische foto
a) Positieve aspecten:

• De foto is heel zinnig om de belangrijke vragen te stellen.
• Werknemers hebben mee kunnen denken door zelf ook de foto te maken

doordat deze voor een begrijpbaar is.
• Input van de medewerkers heeft geleid tot betere inzichten in de toekomst.

(waar op te focussen, wat zijn de nieuwste technologieen.
• Eerder werd telkens een bedrijfsplan voor het komende jaar gemaakt, maar

nu voor de komende 4 jaar.
• Het begrip foto zorgt ervoor om een hele praktische invulling te geven aan de

visie, voorheen was dat veel globaler.

b) Negatieve aspecten:
• Geen

c) Zeer belangrijke stap. Hoe helderder je foto hoe duidelijker de tussenliggende
stappen worden.

8. IT-foto
d) Heeft geen IT-foto gemaakt omdat zij dit minder van toepassing vindt op haar
onderneming.
e) Onderneming N ondervindt de problemen in pilots die andere ondernemingen niet
moeten krijgen. Dit omdat zij het product ontwikkelt.

9. Detailfoto
e) De sleutel tot succesvol in kaart brengen van aile functionele eisen is het
aanstellen van een projectleider met beslissingsbevoegdheid. Hij kan aile functionele
eisen in kaart brengen door gesprekken met aile lagen in de organisatie. Dit is van
essentieel belang.

10. Factoren voor de juiste keuze
• Wanneer deze het best aansluit bij de visie van de klant.

11. ASP model gebruikt. In het verieden sloten de systemen niet altijd aan bij de
bestaande systemen.
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12. Betwijfelt of het zal leiden tot de juiste keuze. Het zal zeker leiden tot een keuze
en dat is altijd beter dan geen keuze!
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Onderneming 0 is een dienstverlenend IT bedrijf. Dienstverlening op gebied
netwerkinfrastructuur, die zorgt dat elke organisatie optimaal gebruik kan maken van
hun IT. Daarnaast ontwikkelt de onderneming grate omvangrijke websites voor het
ontsluiten van grate hoeveelheden data voor bedrijven.

Jaar # FTE Omzetstiiging (in %)
2005 70 12
2006 75 12
2007 85 21
2008 100

Groei zal qua personeel minder toenemen vanwege de serviceverlening op afstand.
Omzet graeit nu sneller dan personeel. Duidelijk omschrijving van onderscheiding ten
opzichte van de grate corporates zoals KPN en Capgemini.

7. Strategische foto
a) Positieve aspecten:

• Strategische foto is absoluut noodzakelijk. Op deze manier krijgt de
ondernemer het inzicht in de onderneming en kan het door middel van de
foto overbrengen naar de consultant/IT-Ieverancier.

• Belangrijk is het om aileen te praten in functionaliteiten.

b) Negatieve aspecten:
• Geen

c) Ondernemer 0 past de fototechniek al toe bij klanten en het wordt als zeer prettig
ervaren. Eerst de focus van de onderneming helder krijgen en vervolgens kijken hoe
de IT hierin kan ondersteunen.
Zelf gebruikte ze verschillende methoden om de strategie te bepalen, maar het ging
voorheen meer op gevoel.

8. IT-foto
• Ook hier aileen denken en praten in functionaliteiten.
• Wanneer een functionele foto is gemaakt kan de vertaalslag naar IT

oplossingen beter worden gemaakt door de consultant.
• IT-foto zorgt voor bewustwording van de ondernemer over IT mogelijkheden

binnen de organisatie. Eindelijk is het een actief aandachtspunt geworden.

9. Detailfoto
• De thema's zijn gelijk gericht op producten, dit had beter gericht kunnen zijn

op functionele pracessen.
• Ook hier niet praten in bits en bites, maar aileen functionaliteiten beschrijven,

business events.

De foto's kunnen worden gebruikt voor de technische consultant die bij de
onderneming langs gaat om de vertaalslag te maken naar de IT. hoe kunnen de
bedrijfspracessen vertaalt naar IT pracessen c.q. systemen.
Het IT-Groeipad zorgt ervoor dat ondernemers niet gelijk over IT oplossingen
nadenken, maar veel meer in functionaliteiten denken. Dat is goed!
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10. Factoren voor de juiste keuze
• Het systeem moet doen waarvoor het is aangeschaft.
• Toegevoegde waarde leveren aan de doelstellingen.

11. Zeker, dat heeft ieder meegemaakt

aPort4Growth
Platform voor groeibedrijven

12. Het IT-Groeipad zal zeker helpen, maar of het zal leiden tot de juiste keuze is
nog maar de vraag. Het is en blijft een hulpmiddel en het ligt er dan ook aan hoe er
mee omgegaan wordt. Zeker wei een waardevol hulpmiddel dat een bijdrage zal
leveren om een goede keuze maken.
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Onderneming P is opgericht in 1998 en zorgt voor het collecteren en groeperen van
groente en fruit vanuit heel Europa. Vervolgens zorgt de ondrneming voor de
distributie van de verse producten, in grote en kleine hoeveelheden, naar
bestemmingen in geheel Europa.

Jaar # FTE Omzetstijging (in %)
2005 35 13
2006 39 12
2007 43 19
2008 48

De ambities is om de Europese netwerkvervoerder te worden op het gebied van
groente en fruit.

7. Strategische foto
a) Positieve aspecten

• De "foto" is een prachtige metafoor, om je toekomstplannen heel concreet uit
te werken.

• Vanuit de toekomst teruggaan naar vandaag geeft een beter beeld van de
tekortkomingen.

• Tussen aile strategische plannen ontstaat een soort consistentie die er anders
niet was geweest.

• Er wordt daadwerkelijk een Iijn uitgezetj een keuze gemaakt uit aile mogelijk
groeipaden. Daar kun je je dan ook aan vasthouden.

• Punten uit het groeimodel zijn zeer waardevol. Ze geven je de juiste
handvatten en zorgen ervoor dat je niks vergeet.

b) Negatieve aspecten
• De toon van de discussie bepaalt de uitkomst van de foto. Op een andere dag

was er misschien een andere foto uitgekomen.

c) Ja, strategie zorgt ervoor om tijdig te handelen voor de toekomst. Het geeft je
voortschrijdend inzicht, ook voor IT. De IT moet altijd ondersteunend zijn en
afhankelijk zijn van de strategie.

8. IT-foto
Eerder blind gestaard op oplossingen die niet relevant bleken te zijn. Er bleek veel
meer mogelijk waar hij zich niet van bewust was. Daarom is het denken in
functionaliteiten ook de juiste manier van denken.

C) Deze methode kwam op zijn pad, maar wil niet uitsluiten dat andere methodieken
ook goed kunnen werken. De stap is heel goed, maar het maken is wat lastig.

9. Detai1foto
Het duidelijk beschrijven van de detailfoto in functionaliteiten en business events
zorgt voor een compleet overzicht van pakketeisen. Eindelijk weet je wat je wilt!
--7 De moeilijkheid zit in het verbouwen met de winkel open. Daar biedt deze
methode geen oplossingen voor.
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10. Factoren voor de juiste keuze
• De reden van de aanschaf moet altijd terug te vinden zijn, zonder dat daar

allerlei spiegels en kralen aan zijn toegevoegd.
• Niet laten misleiden door de IT-Ieverancier.
• Het moet enkel doen waar het voor angeschaft is.

12. Het IT-Groeipad zal een bijdrage leveren aan het maken van een goede keuze!
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Ondernemer H I J K L ,M tl 0 P :r-
1 Ik heb een strategische foto van mijn onderneming gemaakt? ja 1 ja ja I ja ja :neel ja ja ja 1-_.....,__--.11
2 Ik weet wat de strategische foto inhoudt? ja js js I ja js ja ja js js Mean 1sigms
3 De strategische foto is voor mij de juiste methodiek voor het opstellen van mijn groeistrategie, 5 3 2 3 4 T3 4 5 4 3,67 1,00
4 Op strategische foto staan aile onderdelen die nodig zijn am de toekomst van mijn onderneming in keart te brengen. 5 4 2 4 4 4 2 4 3 3,56 1,01
5 De strategische foto ken beter worden vervangen door een andere methodiek vaor het in keart brengen van de groeistrategie, 1 3 2 1 3 3 2 1 1 1,89 0,93
6 Ik ~Bn niet aile onderdelen, die belangrijk zijn in mijn groeistrategie, ver'l'lerkertin de strategische foto, 1 2 4 3 1 3 4 2 4 2,67 1,22
7 De stratenische foto is voor mi' duidelike methodiek voor het oostellen van mi'n nroeistrateaie 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4,33 0,50
8J1~rr,,:;i1iJ~'n::;:g.:iro:':;:e~isl!'tr~a::::te~,g:":;ie~: ka~ln-lg.:o:o~e~dw~oi::rdf-Ee~n;;::uJliit~ge~wl:;;e~r~ktdijl;(O~o';:'r ~m::::iidmdEel;:'v.:o:a~n~dEe:is~tr-lat::ile:':'g,:.lis~ch:':'Ee"'!,r~(oi.iiito.:o,:;:':;:~~----------------\ 5 2 4 1 4 4 3 I 3 4 ~ 4 367 087

9: Ik heb een IT rota van mijn Onderneming gemaakt, nee js nee neeI js nee nee nee \ js I-:-:----+~-...,

10 ilk weet wat de IT foto inhoudt. ja is ja ja ja js is js js Mean sigms
1'1 iDe IT foto is voor mij de juiste methodiek voor het in keart brengen van mijn toekomstige IT structuur. 5 4 3 4 2 3 2 4 4 3,44 1,01
12 iop de IT foto staan aile onderdelen die nodig zijn am de toekomstige IT structuur van mijn onderneming in keart te brengen. 3 4 2 3 3 4 2 4 2 3,00 0,87
13 iHet vertalen van de strategische foto naar de IT foto zorgt voor consistentie tussen mijn aroeistrategie en de ondersteuning hiervan door midde 4 5 4 4 4 14 2 5 4 4,00 ' 0,87
14 iDe IT fata geeft de toekomstige IT structuurvanmijnondernemingslechtweer. _ - 114 3 113 3 T4 1 \ 2 2,441 1,24
15 iDe IT foto zorgt voor weinig samenhang tussen mijn groeistrategie en de ondersteuning hiervan door middel van IT. 1 2 I 4 '\ 2 3 2 2 2 2,11 I 0,93
16 iMiin toekomstige IT structuur wordt aoed weeraeaeven door middel van IT foto. 4 2 4! 4 3 4 2 T3 , 4 333 087
17 iIk heb een detail foto van mijn onderneming gemaakt nee nee nee nee nee nee nee ja js
18 ilk heb samen met een IT leverancier de IT checklist nagelopen nee nee nee nee neeinee nee nee js I-:-:----:~-...,'

I 19 ilk weet wat de detail foto inholJdt. ja 'ja ja ja js I~ : js js js Mean I sigma
20 iDe detail fata is voor mij de juiste methodiek voor het opstellen van de functionele eisen van de aan te schaffen IT. 5 4 2 4 2 3 2 5' 4 3,44 1,24
21 iDe detail foto zorgt dat ik goed weet wat mijn flJnctionele eisen zijn aan mijn toekomstige IT. 5 4 4 5 2 2 2 4 I 4 3,56 1,24
22 !De detail foto geeft mij geen goed overzicht van de functionele eisen van mijn toekomstige IT systeem. 1 2 2 1 2 3 2 2 2 1,89 0,60
23:Dedet.3ilfotosteltmijnietinstaatdeflJnctioneleeisenaanmijntoekomstigeITinkearttebrengen. 1 '2 2 2 3 T3 4 2 2 2,331 0,87
24 iDe functionele eisen van miin toekomstiae IT sYsteem ken ik door middel van de detail foto aoed uitwerken 00 DoDier. 5 I 5 4 4 2 t 4 : 2 4 4 3781 1 09
25ilkdenkdat het IT Groeipad mijnkeuzein aanschaf van IT systemen zalverbeteren. 514 215 I 4 I 4 I 5 15 4 4,22 ' 0,97
26 ilk denk dat het IT Gl'Oeipad bij mij leidt tot de juiste keu~e in aanschaf van IT. _ 3 3 r 2 4 I 2 3 I 2 4 4 3,00 0,87
27 ilk denk dat ik een betere keuze in aanschaf van IT s)'stemen ken maken door het IT Groeipad te gebruiken. 4 4 2 5 4 4 4 4 3 3,78 0,83
28 !Het IT Groeipad zal mijn keuze in aanschaf van IT s)'stemen niet verbeteren. 1 2 2 1 1 2 3 1 2 '1,67 0,71
29:Het IT Groeipad zal bij mij niet leiden tot de juiste keuze in aanschaf van IT, 1 3 4 1 212, 4 1 2 2,22, J ,20
30 iIk aa aebruik maken van het IT GroeiDad voor de aanschaf van miin toekomstiae IT. 5 I 4 3 I 5 ' 2 I -4 :- 2 4 4 3 67 I 1 12
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Het onderdeel 'rol ondernemer' is een van de zes thema's waarop groeibedrijven
belangrijke IT-knelpunten ondervinden. In het IT-groeimodel is het thema
onderverdeeld in drie aspecten:
• IT-sturing
• IT-mindset
• IT-drive

IT sturing

Onder IT-sturing wordt verstaan de manier waarop de ondernemer omgaat met IT
en zijn visie hoe IT (processen & systemen) belangrijker wordt in de bedrijfsvoering
van zijn onderneming. De manier waarop ondernemingen met IT omgaan, verandert
in het algemeen sterk naarmate de organisatie professioneler wordt. Een belangrijk
onderdeel daarbinnen is de omslag van IT als een 'noodzakelijk kwaad', vaak punt
van frustratie, in een 'strategisch ondersteunend' hulpmiddel bij het realiseren van
groei. De ondernemer is leidend, zijn gerichte sturing is bepalend (in positieve en
negatieve zin) voor de gehele IT-mindset in de organisatie. Ondernemers in latere
fasen zien dat IT een cruciaal onderdeel van het bedrijf wordt en zijn daardoor meer
betrokken bij IT-processen en -systemen. Gevolg daarvan is dat de ondernemer
kennis van IT moet opdoen (strategisch, niet de 'bits & bytes'), door zelfstudie of
door een onafhankelijk IT-adviseur.

IT-mindset

Met IT-mindset wordt bedoeld de verwachtingen die de ondernemer heeft met
betrekking tot automatisering van zijn onderneming. Kijkende naar de verschillende
groeifasen verandert deze mindset geleidelijk van 'IT is duur en waarom opnieuw
investeren?' naar 'IT is een belangrijk ondersteunend onderdeel van bedrijfsvoering'
waarover reflectie plaatsvindt en strategische beslissingen worden genomen. Net als
bij IT-sturing is de mindset van de ondernemer van groot belang welke functie en
prioriteit automatisering gaat krijgen in de onderneming. Wordt het een
ondergeschroven kindje of wordt het een belangrijk onderdeel van het fundament
van de onderneming

IT-drive

Onder IT-drive wordt verstaan de perceptie waarmee IT wordt ingezet. Bij jonge
groeibedrijven wordt er meestal van binnen naar buiten gedacht, d.w.z. IT wordt
ingezet om de interne operatie te vergemakkelijken en daarmee efficienter klanten te
bedienen etc. In latere groeifasen kijken veel bedrijven ook omgekeerd: wat kunnen
we met IT doen om onze klanten beter te bedienen, hoe kunnen we bij IT en
processen bij de klant aansluiten etc.

Ondernemers van succesvolle ondernemingen geven aan dat zander een gedegen
IT-strategie en IT-beleid de onderneming de groeiambities nooit had bereikt.
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Het onderdeel IT-strategie is een van de zes thema's waarop groeibedrijven
belangrijke IT-knelpunten ondervinden. In het IT Groei Model is het thema niet
verder onderverdeeld.

IT-strategie

Onder IT-strategie wordt verstaan een samenhangend plan van aanpak ter
ondersteuning of als onderdeel van de algemene bedrijfsstrateg ie, om een aantal
doelen met betrekking tot IT in de organisatie te realiseren. Het doel van een IT
strategie is dat IT-processen en -systemen de bedrijfsstrategie ondersteunen en dus
gericht zijn op het realiseren van een blijvend concurrentievoordeel (bijvoorbeeld
door een grotere efficientie of effectiviteit van de interne organisatie). De IT
strategie is bedoeld om het realiseren van de langere termijn doelstellingen van de
onderneming te ondersteunen.

Om een IT-strategie te formuleren moet allereerst een algemene bedrijfsstrategie
worden opgesteld, die gebaseerd wordt op een concreet doel voor een moment in de
toekomst (3-5 jaar), in termen van omzet, winst, aantal werknemers etc. Van daaruit
wordt teruggeredeneerd welke stappen (ook binnen het IT-domein) nodig zijn om dit
te bereiken. Vervolgens wordt bepaald welke rol IT heeft bij het zetten van deze
stappen.

Om de toekomstige rol van IT in de onderneming te bepalen is het vereist om
vooruit te zien en inzicht te krijgen in IT-trends en ontwikkelingen. Ingredienten voor
het opstellen van de IT-strategie zijn technologische ontwikkelingen, activiteiten en
strategieen van concurrenten en (veranderende) eisen en wensen vanuit klanten en
interne organisatie. Onderdeel van de strategie is tevens de keuze voor platformen,
technologieen en vervangingscycly van bijvoorbeeld werkplekken.,.

Het onderdeel IT-strategie is een van de zes thema's waarop groeibedrijven
belangrijke IT-knelpunten ondervinden. In het IT Groei Model is het thema niet
verder onderverdeeld.
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Het onderdeel IT & organisatie is een van de zes thema's waarop groeibedrijven
belangrijke IT-knelpunten ondervinden. In het IT Groei Model is dit thema
onderverdeeld in drie aspecten:
• Medewerkers & functie
• Medewerkers & IT-gedrag
• Beveiliging

Het onderdeel IT & organisatie heeft te maken met de manier waarop IT binnen een
onderneming is georganiseerd en welke rollen medewerkers daarin spelen.
Beveiliging van bedrijfsgegevens wordt steeds belangrijker binnen moderne
bedrijven, en is hier als apart onderdeel opgenomen.

Medewerkers & functie

Hiermee wordt bedoeld de invulling van de IT-functie door medewerkers. In de
eerste fase van de groeiende onderneming is er meestal geen formele IT
verantwoordelijke binnen het bedrijf, maar vaak wei iemand die er meer dan
gemiddeld verstand van heeft en het Ieuk vindt om af en toe iets te regelen op IT
gebied. In latere groeifasen is IT zo belangrijk geworden dat er gespecialiseerde IT
medewerkers zijn in het bedrijf. In dit model worden de verschillende knelpunten en
bijbehorende oplossingen en stappen naar professionalisering van de IT-organisatie
besproken.

Medewerkers & IT-gedrag

Onder IT-gedrag van medewerkers wordt verstaan de manier waarop 'gewone' (niet
IT) medewerkers met IT omgaan. De houding ten opzicht van IT en IT-gedrag van
medewerkers verandert met de groei van het bedrijf en bepaalt mede hoe succesvol
het bedrijf van IT gebruik maakt. In het begin van groei is het gedrag vooral reactief
en autonoom, d.w.z. men neemt kennis van wat er is aan IT en past die toe op een
manier die de medewerker goed dunkt en voor hem of haar het beste past. In latere
fasen wordt het gebruik meer proactief, stelt men zich als kritische gebruiker op en
verwacht en eist men veel meer van IT. Vanuit een toekomstvisie worden dan
innovatieve nieuwe tools ingezet bijvoorbeeld voor werken van huis uit, integrale
werkplekken etc. met als doel omzet te verhogen en efficientie te verbeteren. Ook
ontstaat er dan meer aandacht voor misbruik van IT.

Beveiliging

Beveiliging van bedrijfsgegevens is een onderwerp dat steeds meer aandacht vraagt
en krijgt. In de beginfase van groei wordt meestal impliciet verondersteld dat
medewerkers er zelf voor zorgen dat bedrijfsgegevens niet terecht komen waar ze
niet horen, maar in latere fasen van het bedrijf blijkt steeds vaker dat maatregelen
ter beveiliging van data in het bedrijf noodzakelijk zijn. Zaken die hier spelen zijn
back ups van data, vastleggen van de processen van opslaan en terughalen van
gegevens, controle hierop en bescherming van gegevens tegen hackers, regels voor
toegang tot bedrijfsgegevens, data integriteit, inzicht in de gevolgen van de
mogelijkheid van verlies van klantgegevens, aansprakelijkheid etc.
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Het onderdeel IT-systemen is een van de zes thema's waarop groeibedrijven
belangrijke IT-knelpunten ondervinden. In het model is het thema onderverdeeld in
vier aspeeten:
• Gebruik
• Flexibiliteit & Sehaalbaarheid
• Ambitieniveau
• Integratie

Gebruik

Wat betekent het veranderen van de IT-omgeving met de groei van het bedrijf voor
de gebruiker? Ais het bedrijf nog kleins is en de geregeldheid op een laag niveau
staat, kan hij snel gebruik maken van zijn favoriete toepassing om even snel een
probleem op te lossen. Zodra de organisatie eehter groeit komen er regels en
proeessen. De verkoper heeft niet meer zijn eigen klantenbestand, maar moet dit
continu up to date houden in een klantenbeheersysteem. Wordt de gebruiker hier
effieienter van?

Flexibiliteit & sehaalbaarheid

Een kleine organisatie is flexibeler dan een grotere. Toeh is het van belang om ook
als de groei doorzet flexibel op de vraag uit de markt te kunnen reageren. Om dit te
kunnen blijven doen zal vanaf het begin een structuur worden bedaeht voor de IT
omgeving van uw bedrijf waarin aandaeht moeten worden gesehonken aan de
flexibiliteit die behouden moet blijven. Hieraan gekoppeld is ook de sehaalbaarheid.
Ais de behoefte aan IT toeneemt, moet uw IT-omgeving probleemloos mee kunnen
groeien.

Am bitieniveau

IT is nooit een doel op zieh, maar dient ter ondersteuning van uw bedrijfsproeessen.
Eehter nieuwe teehnologie maakt het ook mogelijk om nieuwe diensten en producten
te kunnen ontwikkelen. Zo is het internet in een relatief korte tijd de belangrijkste
plaats geworden waar informatie wordt gezoeht en gevonden en kan een verkoper of
servieemedewerker overal en altijd, volledig up to date, over gegevens besehikken
van de klant die hij moet bezoeken. Het is de keuze van elke ondernemer en elk
individueel bedrijf of zij voorop willen lopen met nieuwe teehnologieen of liever de
kat uit de boom kijken en waehten tot de eerste kinderziektes door anderen zijn
opgelost.

Integratie

Vaak begint een bedrijf met een klein aantal computers, elk met hun eigen
toepassingen. Ais een netwerk wordt geYnstalleerd komt ook al snel de vraag op hoe
effieienter gebruik te maken van gegevens. Het heeft immers geen zin en is zelfs
gevaarlijk om bijvoorbeeld gegevens over relatie op meerdere plaatsen op te slaan.
Hoe sneller het bedrijf groeit, hoe harder de roep zal zijn een om over een
geYntegreerde IT omgeving te kunnen besehikken om de bedrijfsproeessen optimaal
te kunnen ondersteunen
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Het onderdeel IT-implementatie en leverancier is een van de zes thema's waarop
groeibedrijven belangrijke IT-knelpunten ondervinden. In het model is het thema
onderverdeeld in drie aspecten:
• Hoe kom ik aan de benodigde kennis?
• Hoe vind ik een betrouwbare leverancier?
• Sluit het opgeleverde aan bij de gestelde eisen?

Kennisbron

Waar haal ik de kennis vandaan om altijd de optimale IT-omgeving te hebben? De
behoefte aan kennis varieert met de fase waarin u zich als bedrijf bevindt en ook
met de kennis die binnen de organisatie voorhanden is. Het maakt veel verschil of
een ondernemer zelf kennis van zaken heeft of dat er een IT-specialist of manager is
aangesteld (in de eerste fases al dan niet formeel). Ook de kennis die u verwacht
van uw IT-dienstverlener verandert met de groei van de onderneming. In een vroeg
stadium moet deze weten welke producten actueel zijn en deze tegen een redelijke
prijs kunnen leveren, in volgende fases zult u steeds meer van uw IT dienstverlener
gaan vragen. Zo moet hij kennis hebben van applicaties, maar ook van uw
bedrijfsprocessen. En hoe gaat u om met het begrip "onafhankelijk advies". In dit
hoofdstuk zullen we deze vragen beantwoorden.

Leverancier

Hoe vind ik tussen de duizenden IT-specialisten in Nederland de beste voor mijn
bedrijf? In dit onderdeel kijken we naar de leverancier en hoe u in de verschillende
fases, met elk verschillende eisen aan een leverancier (of dealer, software
ontwikkelaar, IT-partner of IT-dienstverlener) kunt komen. Ook wordt ingegaan op
hoe u vooraf meer te weten kunt komen over de betrouwbaarheid van een potentiele
nieuwe leverancier.

Oplevering

Hoe zorg ik ervoor dat de functionaliteit die mij geleverd wordt ook dat is wat ik
wilde hebben? In de gesprekken met groeiondernemers was oplevering vaak een
hekel punt. Leveranciers kwamen hun beloftes niet na, de software bleek niet te
kunnen wat was beloofd, waren enkele van de veeI gehoorde opmerkingen. In dit
hoofdstuk wordt ingegaan op het aansluiten van datgene wat was gevraagd/besteld
en datgene wat uiteindelijk werd opgeleverd. Ook wordt aandacht besteed aan
standaard versus maatwerk software.
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Het onderdeel "Financiele Return On Investment (ROI)" is een van de zes thema's
waarop groeibedrijven knelpunten ondervinden. In het IT Groei Model is het thema
niet verder onderverdeeld.

Bij de meeste groeiondernemingen is IT in de beginfase een kostenpost. Er wordt
gekeken of het mogelijk is om met de goedkoopste IT te werken, omdat de Iiquiditeit
in het algemeen niet anders toelaat. In een latere fase wordt IT nog steeds gezien
als iets dat duur is en direct ten koste gaat van de winst van de onderneming. Men
kan het in deze fase wei betalen maar heeft nog steeds het idee dat het zonde van
het geld is. Nog later ontstaat het besef dat IT een aantal knelpunten in de
onderneming kan wegnemen en dat dat op andere plaatsen leidt tot minder kosten.
IT is dan een kostenbespaarder geworden en uitgaven voor IT worden steeds meer
beoordeeld als een investering. Het levert uiteindelijk meer op dan we er nu
instoppen. In dat stadium wordt een kosten-baten analyse gemaakt of gekeken naar
"return on investment".

Extra informatie, websites, documentatie e.d.

Info@Port4Growth.nl
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