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Introductie
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• Job ten Hagen, zelfstandig organisatieadviseur

• 20 jaar ervaring in Consulting en IT (Service) Management

• Advisering en begeleiding bij organisatieverandering
– Ontwerp en verbetering van IT-organisaties en processen

• Auteur boek gepubliceerd door Britse TSO (08-2012)

– "Designing and Transforming IT Organizations“



Onderwerpen
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• Waarom dit boek

• Persoonlijk: proces boek schrijven

• Inhoud

• Inhoud: toepassing bij verandertrajecten



Waarom lezen en toepassen (1/2) 
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• Aanleiding: 

• Integraal boek verbeteren ITSM ontbrak. In ITIL ontbreken aspecten. 

• Verbinden relevante onderwerpen. Handzaam kader. Veranderings inzichten. 

• Onderwerpen: organisatiekunde - human factor - governance -
verandermanagement - implementatie

• Hét boek over het inrichten en besturen van IT-organisaties.

• ITIL/frameworks: werkwijzen die organisaties zouden moeten bereiken.

• Dit boek gaat over de manier waarop dat kan.

• Organiseren, het meest verwaarloosde aspect van IT

• Weinig boeken gaan in op “Hoe organiseer ik nou een IT-organisatie?”. 

• Weinig literatuur over rollen, functies, bevoegdheden, 
verantwoordelijkheden, skills, en organisatiestructuren. 

• Informatie waardevol voor talloze projecten.



Waarom lezen en toepassen (2/2)
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• Succesvol managen verbeteringen
Met dit boek in de hand is het direct al eenvoudiger om een IT verbeterproject succesvol 
te managen

• Wereldwijd review team van 40 experts heeft tijdens schrijven opmerkingen 
aangeleverd

• Must read voor verbeteraars
Voor wie bezig is met het verbeteren van z’n organisatie – en wie is dat niet? – of daar 
aan wil beginnen, is het boek een must read waarmee de uitdaging een stuk 
gemakkelijker wordt: de eenvoudige structuren en hulpmiddelen uit dit boek maken het 
stukken eenvoudiger om een succesvol verbeterproject te managen.

• Voor wie
Iedereen die betrokken is bij ITSM implementaties, verbeteringen of 
organisatieveranderingen en -ontwerp.
Bijvoorbeeld: CIOs, IT managers, procesmanagers, informatiemanagers, consultants, 
(proces)architecten, HR



Proces schrijven boek
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• Call for author
• Tientallen aanmeldingen uit hele wereld

• Voorstel gedaan voor aangepaste opzet boek
• plus: Human factor
• plus: Organisatieverandering
• plus: Implementatie-aanpak
• plus: Onderwerpen zijn samenhangende bouwblokken
• plus: Relateren onderwerpen in Reference model & Change model. 

• 2 jaar schrijven in weekends
• Ondersteuning door editor

• Maandelijkse review van teksten door panel van 40 experts
• Consensus zoeken in reviews en herschrijven

• Doel: ‘gedragen boek’ door internationale ITSM community & opinieleiders



Enkele reviews & aanbevelingen
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• “Book of the month” - itSMF, internationale vakvereniging

• “some of the books I consider REALLY important to managing IT”
- IT Skeptic, internationally-recognised thought leader in IT Service Management. 

• “relevant areas, good examples and suggestions for practical implementation …”
- President itSMF

• “Recommended as additional literature”
- noted in new landmark ITIL book (2013)

• “Een bijzondere verzameling van meer dan 20 jaar IT best practices”
- Director Pink Elephant

• “Contains some great stuff.”
- Director GamingWorks

• Artikelen over boek in Zuid-Afrika, Australië en Tsjechië



Reference model
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Reference model
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Reference model
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Organization change model
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Organization change model
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Organization change model
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Effectieve aanpak verbetering 
servicemanagement

Job ten Hagen
Service Manager Dag 2013
25 april 2013



Situatie en complicatie

Business vaak niet tevreden over IT Service Management (ITSM)

• IT projecten en innovatie met weinig succes

• Geen garanties over kritische systemen

• Eenzijdige focus op klantgerichtheid, zonder borging ITSM

Mogelijke crisis niet moeilijk te vinden
• ITSM-trajecten blijven echter kleinschalig en evolutionair

Complicatie: IT groeit niet naar door business gewenste rol
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ITSM verbetering is verandertraject
Effectief opzetten en managen cruciaal

• IT-organisatie behoeft vaak fundamenteel keerpunt

• Drastische maatregelen nodig voor groeien naar gewenste rol

• Adresseer alle aspecten verandering - 'ITIL' volstaat niet

• Geef aandacht aan organisatie- en human factor-aspecten

Hoe een dergelijk ITSM-traject aan te pakken?
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What is organization change? (1/3)

Organization change process

• Change process: process of moving away from current state

• Transitional period: disruptive to the organization

• Transition state: people break away from the status quo

• Desired state: someone believes is better 
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What is organization change? (2/3)

Organizational change roadmap



19

What is organization change? (3/3)

Organizational change roadmap 

• Strategy - Where do we need to be?

• Assess - Where are we now?

• Plan & Design - How are we going to get there?

• Implement - How do we manage change and realize our goals?

• Measure - How do we know we are on track?

• Improve - How to consolidate and further improve?
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5P-model helps in change process (1/2)

4P model (best practice ITIL):

• People - people with the right skills and service culture

• Processes - effective service management processes

• Products - good IT infrastructure: services, technology and tools

• Partners - specialist suppliers that deliver elements of the service.

New 5th P: Performance - Focus on business strategy and how IT supports
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5P-model helps in change process (2/2)

Integral approach with steering and start

Performance

• Turning point of the other four Ps

• Measurement of outcome essential

People

• People are the engine for change

• Organizations change because people change 

• People change when feeling urgency



Overzicht aanpak ITSM veranderprogramma
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Fase 1 Assessment en visie (1/2)

Beoordeel huidige situatie. Geef visie op nieuwe organisatie.

• Markeer keerpunt (“crisis”) voor sterk startpunt

• Drastische verandering (“revolutie”) nodig

– Adresseer álle elementen

• Benoem en communiceer dwingende noodzaak 

Hulpmiddelen:

– ‘8-stappen veranderproces’ (Kotter)

– ‘crisis-revolutie-evolutie model’ (Greiner)  
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Fase 1 Hulpmiddel inzetten verandering (2/2)
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Fase 1. Visie

Fase 4a/b Implementatie

1. Creëer dwingende noodzaak

2. Formeer een leidend team

3. Ontwikkel een gedeelde visie

4. Communiceer visie

5. Faciliteer ieder te handelen

6. Plan en realiseer quick-wins

7. Consolideer - meer initiatieven

8. Veranker nieuwe aanpak

“Establish a crisis”

“Start a revolution”

“Enable evolution”
Fase 4c/d Operatie

Veranderingsproces
(Kotter)

Groeimodel
(Greiner)

Aanpak ITSM-traject

Fase 2. Verbeterprogramma

Fase 3. Projectopzet

Fase 5. Continual improvement

crisis



Fase 2 Strategie en verbeterprogramma (1/2)

Bepaal strategie voor bereiken gewenste situatie

• Ontwerp nieuwe organisatie 

• Teams en hiërarchische kernstructuur met benoemingen/mandaten

• Bepalen prioriteiten gewenste verbeteringen 

• Opstellen verbeterprogramma met concrete, meetbare doelen
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• Organisatiemodel, zoals:

• Besturingsmodel, zoals:

• Procesmodel, zoals:

Fase 2 Strategie en verbeterprogramma (2/2)
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Fase 3 Projectorganisatie en structuur

Projecten benoemen en bemensen, en op één lijn brengen

• Link projecten met elkaar, programma en visie

• Apart project voor organisatiestructuur en besturing

• Prioriteer: start met beperkt aantal procesteams
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Fase 4 Implementatie - projecten

• Korte Ontwerpfase (4a), en gefaseerde overgang naar operatie

• Laten landen proces bij medewerkers in Implementatiefase (4b)

• Overdracht nieuwe werkwijze, producten naar Operatiefase (4c)

• Borging in Productiefase (4d) - Service Improvement Plannen
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Fase 5 Continual improvement

Basis gelegd voor floreren fase Continual improvement

• Resultaten verankerd in nieuwe werkwijze van organisatie
• Herhaalde activiteiten voor identificeren en inbedden verbeteringen
• Werking Plan Do Check Act-cyclus conform besturingsmodel

Langdurige “evolutie” met verdere verankering en facilitering initiatieven
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ITSM traject als verandertraject aangepakt

• “Crisis” Keerpunt was trigger start veranderprogramma

• “Revolutie” Drastische maatregelen waren nodig voor groei

• “Evolutie” Langdurige laatste fase met facilitering initiatieven

Alle aspecten van verandering zijn aangepakt

– Organisatie- en human factor-aspecten



Gegevens boek
Designing and Transforming IT Organizations
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• Titel: Designing and Transforming IT Organizations
• Subtitel: Roles, responsibilities and organization structures

• Auteur: Job ten Hagen

• Uitgever: TSO (uitgever van ITIL/Prince2)

• ISBN 9780117080744

• 220 pagina’s, 170 x 240 mm

• Website & sample boek: 
www.Designing-IT-Organizations.com

http://www.designing-it-organizations.com/


Dank voor uw aandacht

Meer informatie en sample boek:  www.Designing-IT-Organizations.com

http://www.designing-it-organizations.com/

