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1. INLEIDING 
 
 
 
In de afgelopen dertig jaar zijn IT-afdelingen zich steeds beter gaan organiseren. De cowboycultuur is 
ondertussen op de meeste plaatsen wel verdwenen, zeker in de grotere oganisaties. Toen ik in 1989 
als programmeur begon bij een ziektekostenverzekeraar werd daar al jaren gewerkt aan een 
standaard systeemontwikkelingsmethode, met bijbehorend proces, maar eind jaren negentig van de 
vorige eeuw heb ik binnen een farmaceutische multinational nog vele discussies gevoerd over het 
belang van zo’n standaard methode. Die zou namelijk ten koste gaan van de creativiteit van de 
ontwikkelaar. Mijn redenering dat het effectiever is om die creativiteit binnen een standaard 
methode te gebruiken om goede technische oplossingen te ontwikkelen, dan om allemaal een 
individuele aanpak voor systeemontwikkeling te bedenken, vond in eerste instantie nauwelijks 
gehoor. Maar onder andere gedwongen door de inzet van geautomatiseerde ontwikkeltools als 
Oracle Designer, is het er uiteindelijk ook bij die farmaceutische organisatie wel van gekomen. En ook 
standaard procesmodellen als eerst ITIL en later mondjesmaat ook ASL deden er hun intrede. 
 
Wat bij veel bedrijven echter achterbleef, qua organisatie, was de business-kant van de IT. Doordat 
de IT-afdelingen steeds meer en beter (centraal) georganiseerd waren en ook nog veel meer IT-
kennis hadden, konden zij lange tijd een dominante positie innemen ten opzichte van hun klanten en 
opdrachtgevers, die overigens lang niet altijd als klanten of opdrachtgevers gezien en behandeld 
werden. Deze ongelijkwaardige positie zorgde vaak voor veel wederzijdse frustratie en onbegrip.  
 
De laatste twintig jaar is in deze situatie langzaam verandering gekomen. De agile-methoden voor 
systeemontwikkeling werden ingevoerd, waardoor de gebruikersparticipatie in IT-projecten sterk 
toenam, de business vergaarde langzamerhand ook steeds meer IT-/applicatiekennis en in het 
algemeen kwam men tot de conclusie dat de business als (interne) klant gezien moest worden. De 
communicatie tussen IT en business bleef echter een zorgenkindje en op veel plaatsen werd dat zo 
goed en zo kwaad als het ging opgelost door in de business medewerkers met “IT-affiniteit” aan te 
stellen als contactpersoon voor de IT’ers. Deze contactpersonen groeiden in vele organisaties uit tot 
afdelingen Functioneel Beheer. In het gunstige geval. In minder gunstige gevallen, met name in 
organisaties waarin de IT-afdeling zeer dominant was, ontstonden deze Functioneel Beheer-
afdelingen in de IT-organisatie zelf.    
 
Toen ik in 2002 bij mijn toenmalige werkgever hoofd werd van de afdeling Financial Control & 
Automation, de afdeling functioneel beheer van Finance, die verantwoordelijk was voor zowel de 
administratieve organisatie (“Financial Control”) als voor de financiële IT-systemen (“Financial 
Automation”), was veel al redelijk goed geregeld: (1) ik rapporteerde binnen Finance aan de 
financieel directeur, (2) de afdeling bestond uit zeer gemotiveerde en vakkundige medewerkers uit 
de business (HEAO-BE) en business-IT (HEAO-BI) en (3) de eerste implementatie van Oracle Financials 
(het financiële deel van het ERP-pakket Oracle Applications, dat tegenwoordig door het leven gaat als 
de Oracle e-Business Suite of Fusion) was in de afrondende fase.  
 
Problemen waren er echter ook. De medewerkers zaten tot over de oren in het werk, maakten 
structureel vele overuren en de klanten waardeerden weliswaar de vakkennis, de goede wil en de 
inzet, maar ze waren ook ontevreden over de resultaten, de samenwerking en de communicatie. De 
resultaten werden niet altijd opgeleverd volgens de door de klant gewenste snelheid en prioriteit en 
de werkdruk stond samenwerking en goede communicatie vaak in de weg. En met de IT-afdeling 
(ontwikkelaars, technisch applicatiebeheer) verliep de communicatie ook niet altijd even soepel. Aan 
deze problemen moest duidelijk iets aan gedaan worden. En daarover gaat dit document.  
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2. WAAROM EEN (PROCES)MODEL VOOR FUNCTIONEEL BEHEER? 
 
 
 

2.1. Enkele observaties 
 
Eerst enkele observaties uit de praktijk van het raakvlak tussen business en IT. Met weinig moeite 
zou ik deze lijst nog veel langer kunnen maken. De bron is bijna onuitputtelijk.    
 

 De business wil “iets”, maar kan niet goed aan de IT’ers duidelijk maken wat dat iets dan precies 
is. Gebruikersspecificaties worden even snel opgeschreven op een of twee A4-tjes. De IT’er snapt 
toch wel wat er bedoeld wordt!?  
 

 Een gebruiker wil een businessprobleem oplossen en heeft de IT-oplossing al bedacht. Daarmee 
gaat hij naar de IT’er en vraagt wanneer de oplossing geïmplementeerd kan zijn. En hij durft het 
bijna niet te zeggen, want hij weet dat de IT’er het razenddruk heeft, maar eigenlijk wil hij het 
graag zo snel mogelijk hebben, want het is heel belangrijk. De IT’er heeft niet genoeg 
proceskennis, en eigenlijk ook geen tijd, om kritische vragen te stellen over het feitelijke 
probleem en de door de gebruiker bedachte oplossing. Hij legt het wijzigingsverzoek van de 
gebruiker op de stapel “nog te doen” en belooft er zo snel mogelijk op terug te komen.  
 

 Aan drie externe IT-leveranciers wordt een kostenschatting gevraagd voor een project. Die 
schatting valt niet echt tegen, dus wordt een leverancier geselecteerd, contracten afgesloten en 
het project gestart. Gedurende het traject ontstaan er echter discussies over de 
gebruikersspecificaties die de basis waren voor de kostenschatting. Die blijken toch niet zo 
helder en eenduidig als in eerste instantie gedacht. Uiteraard kan de leverancier voldoen aan de 
herziene eisen en wensen, maar dan wordt het project wel een stuk duurder. Het project is al te 
ver gevorderd om nog te stoppen, dus wordt de portemonnee maar (weer) getrokken.      
 

 Als er problemen zijn met een IT-oplossing wijzen business en IT al snel naar elkaar: 
- De gebruikers hebben de eisen en wensen niet goed opgesteld, zijn niet voldoende beschikbaar 
geweest voor overleg, hebben het functioneel ontwerp niet goed beoordeeld, hebben niet goed 
getest en snappen in het algemeen niet wat essentieel is bij het veranderen van systemen.  
- De IT’ers aan de andere kant wordt verweten planningen niet te halen, veel te technisch te 
praten, ontwerpen te maken die onbegrijpelijk zijn voor “eenvoudige businessmensen” en in het 
algemeen geen gevoel voor en kennis van de businessprocessen te hebben.  
  

 Voor de business is IT niet de primaire activiteit. Daardoor is de business-IT vaak nauwelijks 
georganiseerd, waardoor de professioneler en beter georganiseerde IT-afdeling het heft in 
handen neemt en bepaalt wat er gebeurt. Voor de business is dat dan weer reden om te gaan 
klagen over die dominante IT’ers die denken het beter te weten dan de business.    
 

 Als er een incident optreedt, weten gebruikers lang niet altijd hoe en bij wie ze dat incident 
moeten melden. En als dat al duidelijk is, hebben ze nog vaak het gevoel, dat hun melding in een 
zwart gat verdwijnt: ze hebben geen idee wie het incident wanneer gaat oplossen. Het is dan ook 
niet zo vreemd, dat die gebruiker zijn persoonlijke contacten gaat gebruiken om het probleem zo 
snel mogelijk opgelost te krijgen. Dat hij daarmee buiten het standaardproces, als dat er al is, 
omgaat en mogelijk ook de prioriteiten van de probleemoplossende IT’er in de war schopt.... ach, 
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het is niet anders, “hadden ze het maar goed moeten organiseren”. En de IT’er denkt 
klantvriendelijk en hulpvaardig te zijn door zijn collega uit de business even te helpen. De 
volgende dag is iemand anders uit de business echter ontevreden, omdat zijn probleem nog niet 
opgelost is, terwijl dat wel het geval had moeten zijn.  
 

 Bij een interne of, erger nog, externe audit (bijvoorbeeld door accountants of in verband met 
corporate governance of Sarbanes-Oxley) worden in de financiële cijfers zaken geconstateerd die 
vragen oproepen. De oorzaak lijkt ergens in een wijziging in een IT-applicatie te liggen. Het is 
bekend welke IT’er de wijziging technisch heeft aangebracht, want dat wordt geregistreerd in de 
applicatie, maar het hoofd van de financiële afdeling weet van niets, gebruikersspecificaties zijn 
onvolledig, het functionele ontwerp niet getekend, testverslagen onvindbaar en niemand kan 
met zekerheid zeggen wie de implementatie van de wijziging heeft geautoriseerd. 

 

2.2. Daarom dus een model! 
 
Kijkend naar de observaties uit paragraaf 2.1 wordt al snel duidelijk waar de oorzaken van veel van 
de problemen liggen en waar (proces)modellen als Information Technology Infrastructure Library 
(ITIL), Application Services Library (ASL) en BiSL, en in het verlengde daarvan een goede organisatie, 
zouden kunnen helpen de problemen te verminderen:  
 
1. Het vastleggen van processen en werkwijzen over afdelingsgrenzen heen, al dan niet met behulp 

van standaardmodellen als ITIL, ASL en BiSL, zorgt ervoor dat duidelijk wordt waar de taken en 
verantwoordelijkheden van de een ophouden en die van de ander beginnen.  

2. Het biedt ook de mogelijkheid om afspraken te maken over de vorm waarin de overdracht van de 
een naar de ander plaatsvindt. Aan welke eisen moet, bijvoorbeeld, een document met 
gebruikersspecificaties voldoen? 

3. Zo’n model zorgt voor een gezamenlijk begrippenkader. 
4. Duidelijkheid met betrekking tot taken en verantwoordelijkheden, terminologie en uit te 

wisselen gegevens/documenten bevordert in het algemeen de communicatie tussen business en 
IT enorm. 

5. Dat geldt overigens niet alleen tussen business en IT. Ook binnen het eigen domein hebben 
duidelijke processen en rollen met goed omschreven taken en verantwoordelijkheden grote 
voordelen. Bijvoorbeeld: als alle betrokkenen duidelijk is, dat er in een applicatie niets mag 
gebeuren zonder dat er een wijzigingsverzoek is met autorisatie door de business process owner, 
en dat de prioritering van die wijzigingsverzoeken centraal besproken wordt:  
- geeft dat de business process owner overzicht over wat er aan de gang is 
- geeft dat hem/haar de kans de juiste business-prioriteiten te stellen 
- kan er niets meer gebeuren buiten het proces om 
- wordt de tijd besteed aan wat werkelijk van belang is 
- kunnen de verwachtingen beter gemanaged worden 
- neemt de werkdruk af en het plezier in het werk toe 
- kunnen er ervaringscijfers verzameld worden die steeds nauwkeuriger planning mogelijk maken        
Zo eenvoudig als het hier staat, is het natuurlijk niet. Het zal wennen zijn voor een organisatie 
waarin tot op grote hoogte vrijheid blijheid geldt en er zal veel gesproken en gediscussieerd 
moeten worden voor dit allemaal goed geregeld is, maar aan de andere kant: zo ingewikkeld als 
vaak gedacht wordt dat dit is, is het zeker ook niet.  

6. Door het gebruik van standaardmodellen wordt de scheiding tussen demand en supply, vraag en 
aanbod, helderder en een professionele aansturing van zowel interne als externe IT-leveranciers 
veel beter mogelijk.   
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7. In het algemeen zijn de IT-activiteiten zo veel beter planbaar, bij te sturen en (ook achteraf) 
controleerbaar. De organisatie is met betrekking tot IT veel meer in control. 

 
Belangrijk aandachtspunt: Vaak wordt het invoeren van standaardprocessen als overbodige 
bureaucratie beschouwd die alleen maar vertragend werkt. De uitdaging is dus om alleen goede 
bureaucratie in te voeren, dat wil zeggen alleen bureaucratie waar die echt iets toevoegt. Doe nooit 
iets alleen maar omdat een model dat aangeeft of voorschrijft. Eigen gezond verstand blijft altijd de 
basis.      

 

2.3. Van FBM naar BiSL 
 
In het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw kwam het van oorsprong Britse model ITIL via 
Pink Roccade in Nederland terecht. In 2001 verscheen ASL, een framework voor applicatiebeheer van 
Remko van der Pols. Door de combinatie ITIL/ASL was het beheer van de technische kant van de IT 
afgedekt. Maar voor het functioneel beheer was er nog steeds geen breed geaccepteerd standaard 
(proces)model.  
 

 
 
Natuurlijk, Maarten Looijen had in 1986 zijn model met de driedeling Functioneel Beheer, 
Applicatiebeheer en Technisch Beheer geïntroduceerd. Looijen onderscheidde ook de drie niveaus 
strategisch, tactisch en operationeel management. Deze twee driedelingen zien we later terug bij 
ITIL, ASL en BiSL. Op het niveau van de uitvoering verdeelde Looijen de activiteiten in Gebruiksbeheer 
(GB) en Functioneel Onderhoud (FO). Ook dit zien we in latere modellen terug. Maar Looijen bood 
geen compleet uitgewerkt model voor Functioneel Beheer.  
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De eerste poging daartoe werd, voor zover ik weet, in 1997 vanuit Roccade (het latere Pink Roccade) 
gedaan door Deurloo, Meijer-Veldman en Van der Pols, toen zij in hun artikel ‘Een methodiek voor 
Functioneel Beheer’ een eerste versie van hun model voor Functioneel Beheer introduceerden. Dit 
artikel verscheen een jaar later in het IT-Beheer Jaarboek 1998. Hun model was gebaseerd op R2C 
(het model van (Pink) Roccade voor applicatiebeheer dat zou evolueren tot ASL), ITIL en Looijen. In 
dit eerste model blijft Looijens Gebruiksbeheer (GB) bestaan, maar wordt Functioneel Onderhoud 
vervangen door Functionaliteitenbeheer (FB). Beide clusters worden (beknopt) uitgewerkt in diverse 
processen die de basis vormen voor de processen in de latere modellen FBM en BiSL.   
 
Nadat in het IT-Beheer Jaarboek 2001 de ervaringen met de eerste versie van het model van Deurloo, 
Meijer-Veldman en Van der Pols waren beschreven, verscheen in de editie van 2002 van dat jaarboek 
het artikel Een nieuw functioneel-beheermodel van Kees Deurloo, Frank van Outvorst en Remko van 
der Pols. In deze herziene versie van het Functioneel Beheer Model (FBM) uit 1997 wordt onderkend 
“dat er een tweede generatie functioneel beheer aan het ontstaan is”, wordt “de integratie met 
informatiemanagement (…) verduidelijkt” en wordt ook “een duidelijke relatie richting andere 
beheerstandaards als ASL en ITIL” gelegd.   
 

 
 
Uiteindelijk leidde dit FBM in 2005 tot de eerste versie van BiSL - een Framework voor Functioneel 
Beheer en Informatiemanagement, door Remko van der Pols, Ralph Donatz en Frank van Outvorst. 
Hierboven wordt een schematisch overzicht van de processen en procesclusters van BiSL (Business 
Information Services Library) getoond. Met dit framework was er voor het eerst een volwaardig en al 
heel snel tamelijk volwassen (proces)model voor Functioneel Beheer, dat ook nog eens qua 
processen en terminologie goed aansloot bij de complementaire modellen ITIL en ASL. Ondertussen 
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is BiSL in steeds meer organisaties, alleen in Nederland (en mogelijk in België?), dat wel, de basis voor 
de inrichting van Functioneel Beheer, zeker op operationeel niveau. 
 

2.4. De implementatie  
 
BiSL is “een publieke standaard voor functioneel beheer (inclusief informatiemanagement), 
ondersteund door talloze concrete best practices”, schrijven de auteurs in 2005 in hun voorwoord. 
Het geeft aan welke processen georganiseerd moeten worden, maar niet hoe dat moet gebeuren en 
ook niet hoe de implementatie van die nieuwe processen en organisatie plaats moet vinden. 
Weliswaar eindigt BiSL met een hoofdstuk ‘Gebruik en invoering BiSL’, maar dat komt nauwelijks 
verder dan een aantal algemene uitspraken. Die op zichzelf overigens vaak zeer behartenswaardig en 
juist zijn, dat wel. Enkele citaten uit dat laatste hoofdstuk:  

 “BiSL is een hulpmiddel en geen uitgangspunt.” (p.181) 

 “Werkbaarheid is belangrijker dan correctheid.” (p.181) 

 “Bij de inrichting van de processen en de organisatie voor het functioneel beheer is een puur 
procesgerichte structurering dus niet de meest zinvolle. Kennis is cruciaal!” (p.182) 

 “Procesinrichting maakt slechte producten niet goed. Processen leiden niet automatisch tot 
goede producten of diensten. Als processen goed ingericht zijn, herkent men slechte producten 
en ziet men risico’s. Men kan daarna het proces, het product, de mens of de organisatie 
verbeteren. Om dit alles te kunnen bereiken is inhoud en kennis van de informatievoorziening 
noodzakelijk. 
Aandacht voor uitsluitend processen maakt een organisatie bureaucratisch en het product wordt 
daar niet beter van. Goede organisaties hebben dus aandacht voor en het proces én de inhoud.” 
(p.182) 

 “Een kleine, informele organisatie waar men in hoge mate op elkaar is ingewerkt met kwalitatief 
hoogstaande, ervaren en gedreven medewerkers is bijna niet te verslaan in efficiency en service. 
Formeel ingerichte processen maken een dergelijke organisatie niet efficiënter of effectiever. 
Maar een dergelijke situatie heeft keerzijden: men is in hoge mate afhankelijk van de individuele 
medewerkers, bij vertrek zit men met een continuïteitsprobleem en men is in hoge mate 
afhankelijk van het vertrouwen van die medewerker. Niet altijd is een dergelijke situatie mogelijk 
of gewenst.” (p.183) 

 “Conclusie: er is nooit een eindsituatie. Als men klaar is met de uitvoering van de ene stap, dan 
staat de volgende stap alweer voor de deur.” (p.185)  

 
Maar een concrete en praktische aanpak voor “gebruik en invoering” gaft dit hoofdstuk toch niet 
echt. In 2009 verscheen van Remko van der Pols Business informatiemanagement en BiSL in de 
praktijk, dat vooral op basis van cases ingaat op de Inrichting van de vraag en vraagorganisaties, en 
dan met name op de strategische en tactische niveaus.    
 
Onlangs ben ik in aanraking gekomen met Functional Service Management (FSM). Mogelijk dat deze 
aanpak meer kan zeggen over de implementatie van processen voor Functioneel Beheer. Maar wat ik 
tot nu toe van FSM gezien heb, en toegegeven: dat is nog niet heel veel, stemt me niet echt vrolijk. 
Eerste indruk: veel marketing en open deuren, niet al te veel nieuws of werkelijke blijken van inzicht.  
Maar goed, dat kan uiteraard heel goed liggen aan een gebrek aan kennis van mijn kant. Ik wil het 
daarom in dit artikel laten bij de signalering dat FSM bestaat. Mogelijk later meer, als ik meer kennis 
heb over en inzicht in FSM.  
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3. DE ORGANISATIE VAN FUNCTIONEEL BEHEER IN DE PRAKTIJK 
 
 

3.1. Historie 2002-2011 
 
Tot 2007 was mijn werkgever een Nederlands farmaceutisch bedrijf dat het terrein in een Brabants 
provinciestadje deelde met haar “zusje” dat grondstoffen voor de farmacie maakte en verkocht. Na 
de fusie van de zusjes in 2005 werkten er op de site ongeveer 4.500 mensen en wereldwijd bijna 
14.000. In 2012, na diverse overnames en reorganisaties waren de zusjes in Amerikaanse handen en 
werkten er op de site nog zo’n 3.000 mensen.   
 
In de inleiding bij dit artikel schreef ik het al: toen ik in 2002 hoofd werd van de afdeling Financial 
Control & Automation (FC&A), was veel al redelijk goed geregeld: (1) de afdeling van gepositioneerd 
in de business, (2) de afdeling bestond uit zeer gemotiveerde en vakkundige medewerkers en (3) de 
eerste implementatie van Oracle Financials was in de afrondende fase. Bovendien was de afdeling 
verantwoordelijk voor zowel de (financiële) IT als voor de administratieve organisatie. De sterke link 
tussen die twee gebieden, zeker als er (een deel van) een ERP-pakket geïmplementeerd wordt/is, 
was dus onderkend. 
 
Maar, zoals eveneens al in de inleiding staat, problemen waren er ook: 

 De medewerkers zaten tot over de oren in het werk, maakten structureel vele overuren. 

 De klanten waardeerden weliswaar de vakkennis, de goede wil en de inzet van de medewerkers, 
maar ze waren ook ontevreden over de resultaten, de samenwerking en de communicatie: de 
resultaten werden niet altijd opgeleverd volgens de door de klant gewenste snelheid en prioriteit 
en de werkdruk stond samenwerking en goede communicatie vaak in de weg.  

 Het was de klanten/gebruikers niet duidelijk bij wie ze moesten zijn als er een probleem was. Bij 
FC&A (Functioneel Beheer) of bij de helpdesk van de IT-organisatie. 

 En tussen Functioneel Beheer en de IT-afdeling (ontwikkelaars, technisch applicatiebeheer) 
verliep de communicatie ook niet altijd even soepel.  

 Er ontstonden misverstanden doordat een gezamenlijk begrippenkader ontbrak. 
 
Aan deze problemen moest duidelijk iets aan gedaan worden: 
1. De cultuur op de afdeling was, dat in principe alles wat door de business gevraagd werd ook 

gedaan moest worden. Alles was in principe even belangrijk en moest af. Prioriteiten stellen en 
realistische planningen maken was niet mogelijk. Dat leek mij sterk en mijn eerste, zelf gestelde 
opdracht was om er toch voor te zorgen dat die prioriteiten gesteld gingen worden en dat er een 
weliswaar ambitieuze, maar toch ook realistische planning kwam. Dat bleek heel goed mogelijk. 
Het business management was vol begrip voor de feitelijk onacceptabele werkdruk en bleek zeer 
wel bereid mee te werken aan een oplossing. Zij zagen heel goed, dat dat ook in hun eigen 
belang was. De ergste nood kon worden gelenigd door het opstellen van een eenvoudige 
overlegstructuur waarin business en Functioneel Beheer samen de prioriteiten bepaalden en de 
planningen opstelden.  
Een win-win-situatie dus: medewerkers meer tevreden (lagere werkdruk, meer duidelijkheid, 
tevredener klanten) en business meer tevreden (belangrijkste zaken eerst, meer duidelijkheid, 
planningen meer gehaald).  

2. Niet alleen het gebrek aan prioriteitstelling, zorgde voor de veel te grote werkdruk en de vele 
uren overwerk, ook de onduidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden en de te volgen 
werkwijzen/processen met betrekking tot incidenten, applicatiewijzigingen en het toekennen, 
wijzigen en ontnemen van gebruikersrechten in applicaties  droegen hieraan bij. De IT-afdeling 
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had zijn processen geprofessionaliseerd, maar Functioneel Beheer bleef hierbij achter. Looijen 
was bekend, maar daarbij bleef het.   
Tot ik in 2002 het artikel van Deurloo, Van Outvorst en Van der Pols las in het IT-beheer jaarboek. 
Ik kende ITIL en oppervlakkig ook ASL en ik zag direct de toegevoegde waarde van hun FBM. De 
processen op de IT-afdeling waren georganiseerd op basis van ITIL, en een beetje ASL, dus een 
goede aansluiting tussen Functioneel Beheer aan de ene en Applicatie- en Technisch Beheer aan 
de andere kant, altijd een issue, leek ineens dichterbij.  

3. Nadenken over de eigen processen en over de mogelijkheden om standaard processen op basis 
van een model als FBM in te voeren, stuitten aanvankelijk op verzet vanuit de afdeling. Door de 
prioriteitstelling was de ergste druk weliswaar weggenomen, maar dat betekende nog niet dat er 
nu tijd was voor dit soort, toch als nogal theoretisch beschouwde exercities. Maar ik schatte mijn 
medewerkers in als intelligent, vakkundig en voor rede vatbaar, dus ging ik ervan uit dat ik ze 
moest kunnen overtuigen door over te vertellen, praten en discussiëren, waarbij ik steeds de 
nadruk legde op de praktische voordelen, op het uitgangspunt dat we alleen ‘goede’ 
bureaucratie zouden toelaten en dat we ons steeds af moesten vragen wat de toegevoegde 
waarde van iets was. Het model als middel, niet als doel.  

4. Uiteindelijk heeft het voorbereidende traject, met onder andere een vergelijking van de 
werkwijze van FC&A met de processen van FBM en het opstellen van aanbevelingen voor 
verbeteringen, eind 2003 geleid tot een projectvoorstel voor de implementatie van de 
aanbevelingen in 2004. Om het belang van dit project kracht bij te zetten (vaak bestaat de 
neiging om de prioriteit van dit soort procesverbeteringsprojecten te verlagen als de werkdruk 
omhoog gaat) werd het ook opgenomen in de afdelingsdoelstellingen, waaraan voor alle 
medewerkers financiële bonussen gekoppeld waren. 

5. In 2004 zijn de aanbevelingen geïmplementeerd en de processen op basis van FBM ingevoerd. 
Dit betrof vooral de operationele processen. Er is ook naar de strategische en tactische 
processen gekeken, maar dat heeft slechts tot kleine aanpassingen geleid, omdat de tactische 
grotendeels al geformaliseerd waren en niet als een bottleneck werden ervaren en de 
strategische vooral op een overkoepelend niveau waren georganiseerd.  

6. In 2005 verschijnt BiSL in boekvorm en ondertussen zijn er ook externe drivers als de Sarbanes-
Oxley Act (SOX) die een verdere professionalisering van Functioneel Beheer in feite noodzakelijk 
maken. In 2005 vindt ook de fusie van de twee organisatorische zusjes plaats, waarna ik de 
opdracht kreeg om de twee Oracle Applications-implementaties van die zusjes te vervangen door 
één geïntegreerd systeem. Begin 2006 is dat systeem opgeleverd. Het beheer ervan ging volgens 
onze oude FC&A-processen, maar die behoefden ondertussen wel wat aanpassingen gezien de 
veranderende wereld (BiSL, SOX, fusie).         

7. Bovendien was er onvermijdelijk in de eerste versie van onze beheerprocessen toch nog wat 
onnodige bureaucratie geslopen en bleek een optimalisatieslag wenselijk. Het opzetten van de 
nieuwe beheerorganisatie en het optimaliseren van de processen vond plaats in de periode 
2006-2007. En ook deze activiteiten werden gedefinieerd als een afdelingsdoelstelling (met 
bonus uiteraard). 

8. In 2007 werd het bedrijf door de Nederlandse moederorganisatie verkocht aan een Amerikaans 
farmaceutische multinational. In de VS is BiSL onbekend en in een multinational van de omvang 
van de nieuwe eigenaar, en zeker als die uit de VS komt, is alles sowieso veel centraler geleid en 
is alles wat met IT te maken heeft onderdeel van de IT-organisatie. Zo ook bij onze nieuwe 
eigenaar: in 2008 werd FC&A overgeheveld van de business naar de IT-organisatie. Dat maakte 
het voor de Amerikanen voor de hand liggend, dat ook (technisch) Applicatiebeheer een 
verantwoordelijkheid van mijn afdeling werd.  

9. Het werk en de relatie met de business veranderden op dat moment overigens nog nauwelijks. 
Het IT-management in de VS vond het vooral belangrijk dat er niet al te veel technische 
problemen waren tijdens de reorganisatie. De rapportagelijnen waren een tamelijk formele 
aangelegenheid, met wel het risico dat op termijn onenigheid zou kunnen ontstaan als IT- en 
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business-prioriteiten uit elkaar zouden gaan lopen. Maar zover is het nooit gekomen, want in 
2009 werd onze Amerikaanse eigenaar overgenomen door een ander nog grotere Amerikaanse 
farmaceut. Toen veranderde de situatie wel drastisch. De afdeling kreeg te maken met 
aanzienlijke personeels- en kostenreducties, terwijl er een Europese verantwoordelijkheid 
bijkwam, aangezien onze vestiging de grootste van de nieuwe eigenaar was (en is). Bovendien 
werd het werken volgens de wereldwijde, in de VS bedachte werkwijzen, processen en 
standaarden veel meer afgedwongen dan daarvoor.    

10. Nog altijd vinden diverse beheerprocessen plaats, zoals ze ooit door ons gedefinieerd zijn, met 
name als het om local applicaties gaat, maar veel is ondertussen ook aangepast aan de global 
processen van Merck. Zeker als het mondiale systemen betreft, is dat ook wel logisch en 
gerechtvaardigd. Qua modellen betekent dit, dat veel gebaseerd is op het internationalere ITIL 
en dat ASL en BiSL binnen de Nederlandse organisatie eind 2011 een kwijnend bestaan leiden. 
Jammer, maar een van de consequenties van de globalisering.   

 

3.2. De positionering van Functioneel Beheer 
 
Enkele citaten uit BiSL - een Framework voor Functioneel Beheer en Informatiemanagement van Van 
der Pols, Donatz en Van Outvorst uit 2005 (waarnaar ik in het vervolg zal verwijzen met BiSL): 
 
• “Juist het uit elkaar trekken van vraag en aanbod maakt een zakelijke sturing mogelijk. De 

vraagzijde wordt ingevuld door functioneel beheer.” (p.16) 
• “Functioneel beheer is daarmee dus geen onderdeel van de ICT-organisatie, functioneel beheer 

maakt een onlosmakelijk deel uit van de gebruikersorganisatie.” (p.16) 
• “Functioneel beheer is namens de gebruikersorganisatie en het management verantwoordelijk 

voor de totale informatievoorziening in de organisatie, zowel voor het geautomatiseerde als het 
niet-geautomatiseerde deel. Hierbij fungeert functioneel beheer namens de gebruikers-
organisatie tevens als opdrachtgever voor de ICT-serviceorganisatie.” (p.21)  

• “Onder [het domein van functioneel beheer] vallen dus niet alleen de werkzaamheden van de 
traditionele, operationele functioneel beheerders. Functioneel beheer omvat ook de 
werkzaamheden van de systeemeigenaar, proceseigenaar, contractmanager en het 
informatiemanagement, zoals dat in vele organisaties is vormgegeven.” (p.16)  

 
Kijkend naar deze citaten over de positie van Functioneel Beheer kunnen we enkele conclusies 
trekken ten aanzien van de positie van Functioneel Beheer binnen mijn toenmalige werkgever: 
1. Al in 2002 waren vraag en aanbod uit elkaar getrokken. Functioneel Beheer was onderdeel van 

de klantorganisaties en fungeerde als opdrachtgever van de IT-organisatie, zowel intern als 
extern.  

2. Functioneel Beheer was in 2002, maar ook later, met name verantwoordelijk voor het 
geautomatiseerde deel van de informatievoorziening. Wel was FC&A uiteraard nauw betrokken 
bij het automatiseren van niet-gautomatiseerde gegevensstromen, zoals het scannen en verder 
geautomatiseerd verwerken van inkoopfacturen, het geautomatiseerd verwerken van 
onkostendeclaraties en het automatiseren van het proces van inkoopbestellingen.  

3. Als hoofd FC&A was ik ook systeemeigenaar van de te beheren applicaties. Die rol was dus 
onderdeel van Functioneel Beheer.  

4. De andere bij de laatste bullet genoemde rollen waren geen onderdeel van Functioneel Beheer 
(dat wil zeggen: niet van de FB-organisatie, wel van de FB-processen): 
- Proceseigenaar: wel eigenaar van het (functionele) beheerproces, maar niet van de business 
processen, die rol was belegd binnen het business management; de systeemeigenaar en de 
(business)proceseigenaar waren elkaars peer en aanspreekpunt.  
- Contractmanager: als hoofd FC&A was ik contracteigenaar; de contractmanager zat bij de 
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afdeling Inkoop. 
- Informatiemanagement: Functioneel Beheer was wel verantwoordelijk voor een stukje 
informatiemanagement, zaken specifiek voor Finance-IT, maar het echte strategische 
informatiemanagement was op een overkoepelend organisatiebreed niveau geregeld. 

5. Alles bij elkaar denk ik, dat de positionering van Functioneel Beheer binnen onze organisatie 
goed doordacht was, zeker vanaf 2004, toen de verschillende rollen niet alleen informeel waren 
geregeld, maar ook nog expliciet belegd bij met name genoemde medewerkers en de diverse 
beheerprocessen goed waren geïmplementeerd. 
 

 
 
Tot 2007 functioneerde Functioneel Beheer op deze manier zeer goed. Na de eerste overname werd 
Functioneel Beheer overgeheveld naar de IT-organisatie, maar omdat dat alleen de formele 
rapportagelijn betrof en nauwelijks de inhoud van de werkzaamheden, veranderde er in de praktijk 
nog niet zo veel.  
 
Het enige dat inhoudelijk veranderde, was dat mijn afdeling ook verantwoordelijk werd voor 
(technisch) Applicatiebeheer. Enkele applicatiebeheerders kwamen onze afdeling versterken, wat de 
aansturing in een aantal opzichten vergemakkelijkte, omdat ik nu de leidinggevende was van zowel 
Functioneel Beheer als Applicatiebeheer. Of dat voor het bedrijf de meest gewenste situatie is, is de 
vraag, maar de Amerikanen zagen het probleem niet, want zij begrepen sowieso het verschil tussen 
Functioneel Beheer en Applicatiebeheer niet of nauwelijks. Het verschil tussen Infrastructuur- en 
Applicatiebeheer wel, maar verder…. Voor Functioneel Beheer veranderde er feitelijk dus nog niet zo 
veel.   
 
Dat werd heel anders na de tweede overname in 2009. De nieuwe eigenaar ging zeer agressive (zoals 
ze dat in de VS noemen) te werk. Reorganisaties, het opdoeken van complete afdelingen en enorme 
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kostenreducties, zorgden jarenlang voor veel veranderingen, onzekerheid en onrust. Voor mijn 
afdeling betekende het, dat we, met minder mensen en minder geld, niet alleen onze eigen 
corporate applicationss, maar ook die van ongeveer dertig andere landen in Europa aan de gang 
moesten houden. En dat met alleen mijn uitgedunde team in Nederland. Ik heb een hekel aan het 
modieuze gebruik van het woord uitdaging, maar dit was er echt een!      
 
Tot slot het uitgangspunt voor de positionering van drie belangrijke rollen binnen BiSL: 

 Informatiemanager: strategisch niveau. 

 Applicatie-eigenaar: tactisch niveau. 

 Functioneel beheerder: operationeel niveau. 
 

3.3. Algemene opzet en prioriteiten 
 
In paragraaf 3.1 bleek al, dat de grootste problemen op het gebied van Functioneel Beheer lagen op 
het terrein van de BiSL-procesclusters Gebruiksbeheer en Functionaliteitenbeheer met hun 
verbindende processen. Daarop lag dan ook onze focus toen wij in de periode 2003-2007 het 
Functioneel Beheer hebben opgezet, ingericht en geoptimaliseerd. In paragraaf 3.4, 3.5 en 3.6 ga ik 
verder in op de drie onderdelen die voor ons in eerste instantie de hoogste prioriteit hadden: 

 3.4. Gebruikersondersteuning (User Support) 

 3.5. Wijzigingenbeheer (Change Management)  

 3.6. Gebruikersbeheer (User Authorization Management) 
 

Hierbij moet worden opgemerkt, dat: 
1. de BiSL-processen binnen de clusters niet altijd als apart proces zijn vormgegeven; BiSL was 

uitgangspunt en middel, geen doel. 
2. het BiSL-procescluster Functionaliteitenbeheer is opgenomen in ons proces Wijzigingenbeheer.  
3. Gebruikersbeheer officieel geen proces is binnen BiSL.  

Het gaat hier niet om het toekennen van algemene gebruikersrechten, zoals netwerk- en e-
mailaccounts, maar om het proces waarin gebruikersrechten binnen specifieke applicaties 
worden toegekend. Wat mij betreft behoren die wel degelijk tot het domein van Functioneel 
Beheer. Hieronder, in paragraaf 3.6, kom ik hierop terug. 

 
Algemene opzet: 
 Om te beginnen zijn er drie overlegorganen ingesteld:  

- de stuurgroep IT-Finance, met onder anderen de Business Process Owner en de Application 
Owner; verantwoordelijk voor overkoepelende planning en prioriteiten. 
- werkgroepen per (sub)proces (zoals Inkoop, Verkoopadministratie of General Ledger), met 
onder anderen de Key User(s) en een vertegenwoordiger van Functioneel Beheer (Functional 
Business Analyst); verantwoordelijk voor activiteiten, planning en prioriteiten per (sub)proces. 
- het IT Service Team, met vertegenwoordigers van Functioneel Beheer, Applicatiebeheer en 
Technisch Beheer.  

 Binnen Functioneel Beheer (inclusief business) werden rollen gedefinieerd met in een schema 
uitgewerkte taken en verantwoordelijkheden. Aan iedere rol werden concrete medewerkers 
gekoppeld, in de meeste gevallen per applicatie, zodat formeel was geregistreerd wie wat 
mocht/moest doen voor welke applicatie.  

 Voor elke applicatie werd een zogenaamd “beheerdocument” opgesteld. Dit document bestond 
voor iedere applicatie uit tien hoofdstukken (waarin veel BiSL-processen te herkennen zijn): 
1. Inleiding 
2. Overzicht applicatie (functionaliteit, relatie met businessproces, gebruikersgroep, interfaces) 
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3. Rollen, taken en verantwoordelijkheden (schema met taken/verantwoordelijkheden per rol) 
4. Gebruiksbeheer (beschrijving van de processen Gebruikersondersteuning, Beheer bedrijfsdata, 
Gebruikersbeheer, Operationele ICT-aansturing)  
5. Wijzigingenbeheer (algemene procesbeschrijving, specificeren, ontwerpen en realiseren, 
testen, implementeren, onderhoud procedures, overdracht) 
6. Documentenbeheer (procesbeschrijving en lijst van te onderhouden documentatie) 
7. Planning & Control (overlegstructuur, planningscycli, periodieke en ad hoc rapportages) 
8. Financieel Management (kostenstructuur, budgetten/actuals, rapportages) 
9. Applicatie Service Management (behoefte- en contractmanagement) 
10. Kwaliteitsaspecten (interne en externe kwaliteitseisen, zoals SOX en GxP)    

 De beheerdocumenten verwijzen naar algemene procesbeschrijvingen en beschrijven de 
afwijkingen ten opzichte van die algemene beschrijvingen.  

 De koppelingen van medewerkers aan rollen liggen vast in een afzonderlijk document. 
Aanvankelijk stonden deze koppelingen in de beheerdocumenten, maar al snel bleek dat 
medewerkers regelmatig van functie of werkgever veranderen en dat deze koppelingen daardoor 
veel vaker veranderden dan de andere onderdelen van de beheerdocument. Door twee 
documenten te maken hadden we de relatief stabiele beheerdocumenten en één dynamisch 
document met namen.   

 Daarnaast zijn er nog vier algemene documenten gemaakt met:  
- de maatregelen waarmee de SOX-compliancy werd gewaarborgd 
- een algemene testaanpak (gebaseerd op T-Map van Cap Gemini) 
- de koppeling tussen gebruikersrollen en applicatierollen (zie ook paragraaf 3.6 hieronder) 
- een overzicht wie welk document ter goedkeuring/autorisatie moet tekenen.       
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3.4. Gebruikersondersteuning (user support) 
 

Rollen: 
 User  

Applicatiegebruiker binnen business. 
 Key User 

Applicatiegebruiker binnen business, maar met meer kennis van en overzicht over proces en 
applicaties; in veel gevallen teamleiders of subhoofden. 

 User Supporter 
Binnen Functioneel Beheer eerste beoordelaar van binnengekomen vragen/problemen; stuurt 
deze door naar de juiste Functional Business Aanlyst; verantwoordelijk voor de administratieve 
verwerking; informeert de Key User en sluit de call na afronding. 

 Functional Business Analyst 
De (vooral functionele) expert met betrekking tot een applicatie; wordt geacht te kunnen 
beoordelen hoe problemen opgelost en vragen beantwoord kunnen worden; gesprekspartner 
voor de Key User; accountable richting de Application Owner.  

 
Een van de grote problemen was dat het onduidelijk was naar wie de gebruikers moesten gaan met 
welk probleem. Iedere gebruiker deed wat hem het beste leek met als gevolg, dat ze regelmatig met 
technische vragen/problemen bij Functioneel Beheer kwamen en met functionele bij de IT-helpdesk. 
Omdat zowel Functioneel Beheer als IT-helpdesk vanuit klantvriendelijkheid geen “nee, dat doen we 
niet” wilde zeggen, en zeker de IT-helpdesk dat ook niet kon, omdat ze vanwege een gebrek aan 
kennis lang niet altijd goed konden beoordelen of een probleem functioneel dan wel technisch was. 
Nu is die beoordeling sowieso iets dat fout kan gaan, maar enige stroomlijning van de hiermee 
samenhangende activiteiten zou toch veel verbetering kunnen brengen, vermoedden wij. 
 
Het uitgangspunt van het door ons bedachte proces was, dat er op iedere afdeling of binnen ieder 
businessproces een of meer Key Users rondlopen die over het algemeen net wat meer kennis van en 
affiniteit met IT hebben en een beter overzicht over de businessprocessen. Onze idee was dat deze 
Key Users de problemen op de afdeling kunnen kanaliseren en in veel gevallen zelfs oplossen. En ook 
al kunnen zij dat niet, dan kunnen ze in ieder geval voorkomen, dat hetzelfde probleem vele malen 
bij Functioneel Beheer of de IT-helpdesk gemeld wordt. Maar om dat te bereiken moeten de Key 
Users wel in het hele proces betrokken worden. De eerste afspraak was daarom, dat voortaan alle 
storingen en andere problemen of vragen, eerst bij de Key User worden gemeld en dat die bepaalt 
wat ermee moet gebeuren.  
 
Als het echt technische zaken betreft, was de verwachting dat de Key User de oplossing niet zou 
weten en dat de gebruiker contact op moet nemen met de IT-helpdesk (als dat niet al gebeurd is, 
omdat een andere gebruiker al eerder hetzelfde heeft gemeld). Als de vraag of melding een 
applicatie betreft, is het mogelijk dat de Key User het antwoord of de oplossing weet. Als dat zo is, 
kan de zaak binnen de business worden afgerond. Als dat niet lukt, stuurt de Key User een e-mail 
naar de mailbox van Functioneel Beheer. De Key User is daarmee dus de enige contactpersoon voor 
Functioneel Beheer.  
 
In onderstaande figuur wordt een schematisch overzicht gegeven van het door ons ingevoerde 
proces.   
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De e-mails in de Functuioneel Beheer-mailbox wordt dagelijks door de User Supporter bijgehouden. 
De User Supporter beoordeelt of de melding/vraag technisch of functioneel van aard is. Technische 
zaken worden doorgegeven aan de IT-afdeling (Applicatiebeheer), functionele worden zoveel 
mogelijk binnen Functioneel Beheer zelf opgelost door de Functional Business Analyst van die 
applicatie. Ook van technische zaken wordt de Functional Business Analyst van die applicatie op de 
hoogte gesteld. Als er een systeemwijziging uit de melding voortkomt, wordt deze verder afgewerkt 
binnen het proces Wijzigingenbeheer (of: Change Management).  
 
Direct na de eerste beoordeling laat de User Supporter aan de gebruiker(s) weten (1) dat de call in 
behandeling is genomen, (2) wie de call behandelt en (3) wanneer er uiterlijk een oplossing is of een 
status-update komt.    
 
Het was wel even wennen voor veel gebruikers, want die waren gewend met een probleem of een 
vraag direct naar Functioneel Beheer te lopen. Vooral voor de “schreeuwers” onder die gebruikers 
(de Wet van Decibel, heb ik dat ooit horen noemen) was dat prettig, want die kregen vaak meteen 
wat ze wilden, maar voor veel anderen duurde het juist (veel) langer.  
 

De aanpak heeft diverse voordelen ten opzichte van de oude situatie: 
1. Veel problemen/vragen werden al in de business opgelost/beantwoord. 
2. De problemen/vragen kwamen in bijna alle gevallen direct op de juiste plaats terecht. 
3. Daardoor werd de werkdruk zowel bij Functioneel Beheer als bij de IT-afdeling lager, terwijl de 

klant in veel gevallen sneller een oplossing/antwoord had. 
4. Bovendien was er bij de Key Users meer zicht op wat er speelde en konden betere prioriteiten 

worden gesteld. 
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3.5. Wijzigingenbeheer (change management)  
 

Rollen: 
 User  

Applicatiegebruiker binnen business; kan wijzigingen voorstellen. 
 Key User 

Applicatiegebruiker binnen business, maar met meer kennis van en overzicht over proces en 
applicaties; in veel gevallen teamleiders of subhoofden; stelt wijzigingsverzoeken op en legt deze 
voor aan de Business Process Owner; voert acceptatietest uit (eventueel samen met User). 

 Business Process Owner 
Autoriseert en prioriteert de door Key User voorgelegde wijzigingsverzoeken (change request, 
CR); autoriseert gebruikersspecificaties (user requirement specifications, URS); autoriseert 
acceptatietest; heeft budgetverantwoordelijkheid. 

 Information Change Manager 
Binnen Functioneel Beheer eerste beoordelaar van binnengekomen wijzigingsverzoeken; vult op 
basis van een CR het binnen Functioneel Beheer gebruikte wijzigingsformulier (change request 
support form, CRSF) in; stuurt CR en CRSF door naar de juiste Functional Business Aanlyst; 
verantwoordelijk voor de administratieve verwerking; informeert de Key User en sluit CRSF en CR 
na afronding (of afwijzing). 

 Functional Business Analyst 
De (vooral functionele) expert met betrekking tot een applicatie; wordt geacht het 
wijzigingsverzoek zowel vanuit businessproces- als vanuit applicatieperspectief te kunnen 
beoordelen; als de wijziging een wijziging van de applicatiesetup of-parameters betreft, voert de 
Functional Business Analyst ook de wijziging uit; applicatietechnische wijzigingen stuurt hij door 
naar de IT-afdeling; beoordeelt functioneel ontwerpen; voert functionele test uit voordat de Key 
User de acceptatietest uitvoert; gesprekspartner van de Key User; accountable richting de 
Application Owner.  

 Application Owner 
Controleert en tekent CRSF voordat het wordt afgesloten; eindverantwoordelijk voor de 
applicatie; hoofd van de afdeling Functioneel Beheer; gesprekspartner van de Business Process 
Owner. 

 
Uitgangspunt van het proces Wijzigingenbeheer was dat een wijziging start met een eis of wens 
vanuit de business. In de praktijk hoeft dat natuurlijk niet per se het geval te zijn. We hebben in de 
vorige paragraaf al gezien dat ook een incident tot een wijziging kan leiden. Ons idee was, dat dat 
voor het proces Wijzigingenbeheer niet zo heel veel uitmaakt. Praktisch gezien, kun je het incident 
ook als een eis (of wens) beschouwen.  
 
In 99 procent van de gevallen werkte deze aanpak prima. Alleen bij ernstige incidenten, waarbij 
direct actie moest worden ondernomen en het volgen van het proces tot onacceptabel tijdverlies zou 
leiden, werkte dit niet. Voor die situaties hebben wij toen een noodprocedure beschreven, volgens 
welke direct actie kon worden ondernomen en de noodzakelijke formaliteiten achteraf moesten 
worden afgewikkeld.  
 
In principe kan iedereen uit de business met ideeën voor verbeteringen komen. Maar deze moeten 
altijd worden neergelegd bij de Key User die het overzicht heeft, kan beoordelen hoe zinvol de 
suggestie is, weet wat er nog meer speelt en dus een eerste prioriteit kan bepalen. De Key User legt 
de voorgestelde wijzigingen met zijn advies voor aan de Business Process Owner die uiteindelijk 
autoriseert (of niet, natuurlijk), waarna het wijzigingsverzoek,  change request (CR), naar Functioneel 
Beheer wordt doorgespeeld.  
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Vaak is als bezwaar hiertegen aangevoerd, zeker in het begin, dat de Business Process Owner 
hiervoor toch helemaal geen tijd heeft. Dat kan zijn, maar toch was deze tegenwerping in onze ogen 
om diverse redenen niet relevant:  
1. De Business Process Owners gaven eerder als probleem aan dat zij niet op de hoogte waren van 

wat er allemaal speelde rond “hun” applicaties; op deze manier waren zij op de hoogte, of in 
ieder geval konden zij dat zijn. 

2. Het gaat om de IT-ondersteuning van het businessproces waarvoor de Business Process Owner 
verantwoordelijk is; als in zo’n applicatie wat gebeurt moet hij formeel op de hoogte zijn en 
begrijpen wat de wijziging betekent voor “zijn” proces.   

3. Binnen het proces Wijzigingenbeheer wordt inzet gevraagd van de medewerkers van de Business 
Process Owner (gebruikersspecificaties, acceptatietest, documentatie) en het is voor hem van 
belang hoeveel en wanneer beslag op zijn mensen wordt gelegd. 

4. De Business Process Owner moet ieder CR tekenen, maar hoe goed hij ernaar kijkt, bepaalt hij 
zelf. Dat is een afhankelijk van bijvoorbeeld de hoeveelheid wijzigingen, de tijd die hijzelf 
beschikbare heeft, de werkdruk bij zijn mensen en zijn vertrouwen in de Key User; vaak is het 
voldoende als Business Process Owner en Key User een keer per week even samen gaan zitten 
om de nieuwe CR’s kort door te nemen en alleen op de belangrijkste of meest ingrijpende iets 
dieper in te gaan.  

 
In de praktijk bleek, dat de Business Process Owners uiteindelijk zeer tevreden waren met hun rol. 
Door steeds de vraag te (blijven) stellen, wat de toegevoegde waarde van iedere activiteit was, werd 
het proces steeds efficiënter en kostte het de Business Process Owners niet veel tijd, terwijl ze wel 
veel meer inzicht hadden in wat er allemaal aan de gang was (niet alleen in de IT-applicatie, maar ook 
binnen hun eigen businessproces!), en de tijd van iedereen besteed werd aan de zaken met de 
meeste toegevoegde waarde.  
 
Binnen Functioneel Beheer komt het geautoriseerde CR terecht bij de Information Change Manager 
die het registreert en classificeert (applicatie, complexiteit, prioriteit, etc.). Dit gebeurt door een 
zogenaamd change request support form (CRSF) op te stellen. Dit CRSF is een intern Functioneel 
Beheer-document dat dient om het hele wijzigingsproces stap voor stap te volgen tot en met de 
autorisatie door de Application Owner en de afsluiting door de Information Change Manager aan het 
eind. Voor iedere wijziging is er een CRSF. Bij audits is de administratie van CRSF’s dan ook altijd van 
onschatbare waarde om aan te kunnen tonen wat er waarom, wanneer en door wie aan een 
applicatie veranderd is.  
 
Met het CR en het CRSF zijn er twee formulieren in gebruik. Tot invoering van dit proces was er 
alleen het change request form (CRF) van de IT-afdeling, waar alles op moest worden ingevuld, dat 
voor die afdeling relevant was. De insteek was technisch en zeker de gebruikers, maar ook 
Functioneel Beheer, en soms zelfs de IT’ers zelf, hadden moeite om het formulier goed in te vullen. 
Bovendien ontbraken er zaken die voor Functioneel Beheer wel relevant waren, maar voor de IT-
afdeling niet. Een nieuw formulier was dus nodig. Dat wij er twee van hebben gemaakt, was omdat 
het weliswaar efficiënt lijkt om één formulier te hebben, maar dat niet is, want het zal altijd een 
soort compromis zijn, omdat voor business en Functioneel Beheer niet hetzelfde relevant is. Wij 
kozen dus voor twee op de doelgroep toegespitste formulieren: een CR van één A4 met daarop in 
businessterminologie wat vanuit de business gezien van belang is en een CRSF voor Functioneel 
Beheer met uitgebreidere informatie en dienend als procesbegeleidingsformulier. 
 
Dit CRSF gaat met het CR naar de Functional Business Analyst. Deze beoordeelt de voorgestelde 
wijziging en bespreekt een en ander eventueel met de Key User. Afhankelijk van wat daaruit komt, 
gaat het proces verder. Als het CR/CRSF een setup-wijziging betreft in de Oracle e-Business Suite die 
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de gebruikers niet zelf kunnen uitvoeren, kan de Functional Business Analyst dat doen. Als er een 
rapport gemaakt moet worden, zal beoordeeld worden wie dat het beste kan doen. Maar mogelijk is 
er voor de wijziging ondersteuning nodig door de IT-afdeling, bijvoorbeeld omdat er ontworpen en 
geprogrammeerd moet worden. In dat geval gaat het CRSF (ook) naar de IT-afdeling en komt het 
proces Wijzigingenbeheer  terecht op de grens van Functioneel Beheer en Applicatiebeheer (en/of 
Technisch Beheer). De Functional Business Analyst treedt hierbij op als vertegenwoordiger van de 
business richting Applicatiebeheer. 
       

 
 
Als de wijziging is uitgevoerd, wordt deze door Functioneel Beheer “functioneel” getest op een juiste 
functionele en technische werking. Als die test goed is verlopen, gaat de wijziging naar de 
acceptatieomgeving en voert de Key User de acceptatietest uit. Als ook dat akkoord is, wordt de 
wijziging in de productieomgeving geïmplementeerd. Tot slot wordt het CRSF door de Application 
Owner getekend en door de Information Change Manager afgesloten.   
 
Net als bij het proces Gebruikersondersteuning was het bij dit proces even wennen, niet alleen voor 
de gebruikers, maar ook voor de medewerkers van Functioneel Beheer. Ze waren allemaal bang voor 
onnodige bureaucratie, en het was al zo druk! Maar de voordelen bleken dermate groot, dat het 
proces en de noodzakelijke (positieve) bureaucratie al snel door iedereen volledig geaccepteerd 
werden. 
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De aanpak heeft diverse voordelen ten opzichte van de oude situatie: 
1. De Business Process Owner heeft een goed inzicht in wat er allemaal speelt en kan de juiste 

prioriteiten stellen. 
2. Iedere wijziging wordt geadministreerd, hetgeen het mogelijk maakt om: 

- te rapporteren naar verschillende gezichtspunten 
- kennis en ervaring uit het verleden te gebruiken  bij nieuwe wijzigingen 
- ervaringscijfers te verzamelen en ontwikkelingen te signaleren 
- onderzoeken door en discussies met (interne en externe) auditors te vergemakkelijken. 

3. Het CR is toegespitst op de behoeften van de business en werkt daardoor prima.  
4. Het uitvoeren van wijzigingsverzoeken kan beter gepland en gemonitord worden.  

 

3.6. Gebruikersbeheer (user authorization management)  
 

Rollen: 
 User  

Applicatiegebruiker binnen business; kan een wijziging van gebruikersrechten in applicaties 
voorstellen door het invullen, al dan niet samen met de Key User, van een User Registration 
Form (URF). 

 Key User 
Applicatiegebruiker binnen business, maar met meer kennis van en overzicht over proces en 
applicaties; in veel gevallen teamleiders of subhoofden; beoordeelt URF’s en adviseert Business 
Process Owner. 

 Business Process Owner 
Autoriseert URF’s; is verantwoordelijk voor de gedefinieerde businessrollen.  

 User Authorization Officer 
Binnen Functioneel Beheer ontvanger en beoordelaar van binnengekomen URF’s; beoordeelt 
onder andere of rechtenwijzigingen inbreuken op de geldende regels betreffende 
functiescheiding inhouden; wijzigt rechten in Oracle e-Business Suite en/of stuurt C-formulier 
naar IT-afdeling indien rechtenwijziging een maatwerkapplicatie betreft.  

 Internal Control & Compliance Department (ICCD) 
Beoordeelt, als op basis van een URF rechten worden toegekend die met financiële autorisaties 
samenhangen (bijvoorbeeld autoriseren van bestellingen, facturen of betalingen), of de 
aanvrager de juiste autorisatielimiet heeft.  

 
Het proces Gebruikersbeheer wordt niet behandeld binnen BiSL en is daarmee volgens dat model 
formeel geen verantwoordelijkheid van Functioneel Beheer. Binnen onze organisatie was dat ook 
niet het geval als het om algemeen gebruikersbeheer ging, bijvoorbeeld netwerk- en e-mailaccounts, 
maar wel als het rechten in specifieke applicaties betrof.  
 
Wij hadden daarvoor de volgende argumenten:  
 Voor de beoordeling van aanvragen voor toekenning van rechten binnen applicaties heb je 

kennis nodig van businessproces, administratieve organisatie en IT-applicatie en Functioneel 
Beheer is vaak bij uitstek de afdeling die deze kennisgebieden combineert. 

 De systeemrechten die het mogelijk maken gebruikersrechten te muteren, brengen vaak met 
zich mee dat ook andere parameters en onderdelen van de applicatiesetup gemuteerd kunnen 
worden en die mogelijkheid wil je niet geven aan “zomaar” medewerkers van de IT-afdeling, of 
wie ook verantwoordelijk is voor gebruikersbeheer. 
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Ik denk, dat deze argumenten voor heel veel organisaties gelden, zeker als het gaat om grote 
systemen als de Oracle e-Business Suite. Dat idee werd bevestigd door de uitkomsten van een klein 
benchmark-onderzoek dat OC2 in 2007 uitvoerde onder de deelnemers van het door OC2 
georganiseerde Functioneel Beheer-platform: tien organisaties vulden de vragenlijst in en bij alletien 
was gebruikersbeheer (binnen de Oracle e-Business Suite) een verantwoordelijkheid van Functioneel 
Beheer. Een 100%-score dus! Ik ben er dan ook een voorstander van om Gebruikersbeheer een 
onderdeel van BiSL te maken.  
 
Uitgangspunt van het proces Gebruikersbeheer was, dat in de business een URF (in het begin op 
papier, later werd dit een electronisch formulier met een autorisatie-workflow) wordt ingevuld en 
geautoriseerd. Indien nodig doet de afdeling ICCD nog een check of de juiste financiële 
autorisatielimieten worden toegekend. (Later was dit procesonderdeel niet meer nodig, omdat 
autorisatielimieten geautomatiseerd werden toegekend, zodat een URF voor deze rechten niet meer 
nodig was.) 
 
Dan gaat het URF naar Functioneel Beheer waar de User Authorization Officer het formulier ontvangt 
en reviewt of het compleet is en aan alle eisen voldoet (met name met betrekking tot 
functiescheiding: conflicteert de aanvraag niet met al eerder aan dezelfde gebruiker toegekende 
rechten?). Als er geen conflicten zijn, worden de rechten binnen standaardapplicaties als de Oracle e-
Business Suite door de User Authorization Officer zelf toegekend. Voor maatwerksystemen moet dit, 
op basis van een door Functioneel Beheer in te vullen en op te sturen C-formulier, gebeuren door de 
IT-afdeling.   
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Het bepalen welke rechten een gebruiker nodig heeft, heeft op zichzelf nog een ontwikkeling 
doorgemaakt. “Vroeger”, en ook nog in de eerste versie van ons standaardproces, kreeg een 
gebruiker een aantal responsibilities toegekend, waarvan men dacht dat hij ze wel eens nodig kon 
hebben. Als hij dan een keer een extra taak verrichtte, kreeg hij er gewoon wat responsibilities bij. En 
als hij een nieuwe functie kreeg, werden er opnieuw rechten toegevoegd. Bijna onnodig om te 
vermelden, dat hij alle oude ook gewoon behield. Op die manier had in de praktijk iedere gebruiker 
een unieke combinatie van responsibilities in diverse systemen. Alles bij elkaar ontstond er met 
betrekking tot de applicatie-responsibilities een onoverzichtelijk, bijna chaotische situatie  
 
Bovendien moets de Business Process Owner de URF’s tekenen, maar doordat de meeste 
responsibilities voor een manager niet meer waren dan onbegrijpelijke afkortingen, gebeurde dat 
tekenen feitelijk “blind”. En tenslotte was er nog een compliancy-issue: hoe in vredesnaam zaken als 
functiescheiding te checken als er honderden responsibilities zijn en iedere medewerker uit die 
verzameling zijn eigen unieke combinatie heeft? En hoe kun je bij een audit aantonen, dat je op dat 
punt in control bent?     
 
Onze oplossing: businessrollen:  
1. Business Process Owner, ondersteund door Key User en Functioneel Beheer, bepaalt welke 

businessrollen er zijn en welke activiteiten ieder rol moet kunnen uitvoeren.  
2. Let wel: Het gaat hier om rollen, niet om functies! Het gaat zelfs om elementaire rollen, dat wil 

zeggen om rollen die niet verder zinvol opgedeeld kunnen worden.  
3. Business Process Owner, de Key User en Functioneel Beheer kunnen samen voor iedere rol 

bepalen welke responsibilities erbij horen.  
4. Iedere medewerker of functie kan dan gekoppeld worden aan een of meer rollen en een rol kan 

bij een of meer medewerkers of functies horen (N:M). 
5. Eenmalig wordt door ICCD bepaalt welke rollen vanuit het perspectief van functiescheiding wel 

en niet aan dezelfde gebruiker mogen worden toegekend en het resultaat wordt vastgelegd in 
een schema dat de User Authorization Officer van Functioneel Beheer kan gebruiken bij zijn 
beoordeling van het URF.  

6. Op het URF hoeven geen gedetailleerde en technisch-aandoende responsibilities meer te staan, 
maar alleen businessrollen die worden toegekend of afgenomen, waardoor de Business Process 
Owner begrijpt waar hij voor tekent.  

7. In de Oracle e-Business Suite kunnen ook rollen gedefinieerd worden, waaraan responsibilities 
worden gekoppeld; door de businessrollen 1-op-1 te vertalen naar applicatierollen, kunnen met 
de toekenning of ontneming van een applicatierol in één keer en op een consequente wijze heel 
veel responsibilities worden toegekend of ontnomen.   

 
Het staat hier tamelijk eenvoudig in zeven punten, maar in de praktijk was het nog een hele klus om 
dit alles ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. In eerste instantie bestond bij de Business Process 
Owners en de Key Users de neiging om bij het definiëren van een businessrol en concrete 
medewerker voor ogen te hebben, met als gevolg dat er bijna evenveel rollen als medewerkers 
kwamen en we nog niet veel opschoten. Uiteindelijk heeft het definiëren van de rollen veel discussie 
en tijd gekost. 
 
Bovendien moesten in de Oracle e-Business Suite applicatierollen gedefinieerd worden en alle losse 
responsibilities van gebruikers worden vervangen door rollen, waarbij nog een storende factor was, 
dat medewerkers hierdoor rechten kwijtraakten, omdat die niet bij hun rol(len) hoorden, die ze 
liever hadden gehouden, vaak “omdat dat soms wel gemakkelijk is”.  
 
Een andere complexe activiteit was het schema waarmee de functiescheiding gemonitord zou 
moeten worden. Er zijn honderden responsibilities en het vergt veel kennis en inzicht om die op het 
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gebied van functiescheiding met elkaar te vergelijken en om dan als volgende stap ook nog de rollen 
te vergelijken.  
 
En tenslotte is er nog het proces waarin de relatie tussen de rollen en de responsibilities 
onderhouden moet worden. Zowel rollen als responsibilities kunnen erbij komen, veranderen of 
verdwijnen. En voor de relaties geldt dus hetzelfde. En iedere verandering moet ook weer 
beoordeeld worden op de consequenties met betrekking tot functiescheiding.  
 
Veel werk dus, en vaak complex, maar alles bij elkaar wel de moeite waard. Toen we de rollen 
eenmaal hadden gedefinieerd en het proces liep, begreep al heel snel niemand meer dat we dit niet 
jaren eerder hadden gedaan. 
 

De aanpak heeft diverse voordelen ten opzichte van de oude situatie: 
1. De Business Process Owner door het gebruik van businessrollen beter inzicht in welke rechten 

aan welke medewerker worden toegekend. 
2. Het toekennen en ontnemen van rechten is veel eenvoudiger.  
3. Controle op functiescheiding is veel eenvoudiger. 
4. Door het electronische URF gaat het gehele autorisatieproces veel gecontroleerder en sneller. 
5. Het geautomatiseerd toekennen van financiële autorisatielimieten zorgde voor veel minder 

URF’s en een drastische verkorting van de doorlooptijd. 
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4. CONCLUSIES 
 
 
 
Na van het voorgaande kunnen we concluderen, dat de standaardprocessen voor Functioneel Beheer 
voor enorme verbeteringen gezorgd hebben, waarbij het aanvankelijk voorbehoud van businesszijde, 
maar ook vanuit Functioneel Beheer, is omgeslagen in groot enthousiasme.  
 
Concrete resultaten en algemene conclusies: 
 Er is duidelijkheid met betrekking tot taken en verantwoordelijkheden. 
 De Business Process Owners hebben meer inzicht in en begrip voor de IT-situatie in relatie tot 

hun businessprocessen. 
 Er is een gezamenlijk begrippenkader. 
 De beheerprocessen zijn voortdurend geoptimaliseerd, waardoor zowel efficiency als effectiviteit 

bijzonder groot zijn. 
 In het algemeen is de grip op en de stuurbaarheid van de IT toegenomen, waardoor bijvoorbeeld 

prioriteiten duidelijk zijn, planningen gehaald worden en audits nauwelijks meer findings 
opleveren aan de kant van de business en Functioneel Beheer. 

 De werkdruk bij Functioneel Beheer is aanzienlijk afgenomen, de klanttevredenheid aanzienlijk 
toegenomen.  

 
Maar de eerlijkheid gebiedt ook te concluderen, dat het veel tijd en energie heeft gekost om zover te 
komen. En het kost ook het een en ander om de processen goed te houden. In BiSL lezen we 
hierover: “Wat men zich niet altijd realiseert is dat het inrichten van processen geld kost. Niet alleen 
de inrichting, maar ook het werken volgens de processen. Iedere registratie en administratie kost 
geld, ieder rapport is overhead en in principe wordt het eindproduct daar niet beter van” (p.189). En 
zo is het natuurlijk ook. Maar als je die moeite neemt, dan is de beloning ook zeer de moeite waard. 
 
Het mooiste compliment kreeg ik onlangs van het hoofd van de financiële afdelingen, toen zij 
opmerkte, dat de Amerikanen al zo’n vijf jaar aan het reorganiseren zijn, dat ik als hoofd Functioneel 
Beheer al meer dan een jaar weg ben en dat er bijna geen functioneel beheerder meer over is, maar 
dat ze nu nog altijd de vruchten plukken van wat we “toen” hebben opgezet. Zonder de efficiency en 
effectiviteit van het toen opgezette raamwerk voor Functioneel Beheer, was de business in de 
huidige voortdurend veranderende en onzekere situatie allang in vrijwel onoplosbare problemen 
gekomen.  
 


