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Inleiding 
 
Met deze checklist willen we aandachtspunten opsporen bij het implementeren van Informatie en 
CommunicatieTechnologie, kortweg ICT. 
 
Ondernemers van kleine bedrijven hebben het vaak moeilijk om zich een duidelijk beeld te 
vormen van een optimaal ICT-beleid, aangepast aan hun specifieke producten en de marktvraag. 
Problemen worden dan ad hoc aangepakt zonder algemeen beleid. Deze checklist geeft op een 
gestructureerde manier inzage in ICT-beleid en de arbeidsorganisatorische aspecten in een 
KMO. Hierbij gaat speciale aandacht naar de inzet van menselijk kapitaal, Human Capital. 
 
ICT omvat alle elektronische informatiedragers en –communicatiemiddelen. Deze middelen 
worden ingezet in verschillende activiteiten in KMO’s en verzorgen de communicatie ertussen. 
Bij een volledige integratie van activiteitsdomeinen ontstaan ERP- of Enterprise Resource 
Planning-systemen. ERP-systemen zijn software programma’s waarmee de financiële middelen, 
de productie, de in- en verkoop, het voorraadbeheer en de inzet van mensen en machines 
gepland en beheerd worden. De kern van het verhaal is ‘informatie’. Informatie die slechts één 
keer moet ingevoerd worden en indien gewenst voor iedereen beschikbaar is. Dit blijft meestal 
niet zonder gevolgen voor de arbeidsorganisatie en biedt nieuwe mogelijkheden voor het 
bedrijfsbeheer. De beschikbaarheid van informatie en bedrijfsdata stimuleren de uitbouw van BI 
of Business Intelligence. BI staat voor het ordenen van data ter ondersteuning van het 
bedrijfsbeheer. 
 
Human Capital omvat alle aspecten van de menselijke tussenkomsten. Stelt de invoering van ICT 
andere eisen aan de competenties? Hoe worden werknemers opgeleid? Is het nodig om anders te 
gaan rekruteren? Wie zal de ICT dagelijks beheren? 
 
ICT wordt ingezet om het werk en de communicatie beter te organiseren en om de onderneming 
uit te bouwen naar het gewenste niveau. Gezien de grote verscheidenheid aan ICT wordt in deze 
checklist uitgegaan van een selectie. De doelstelling van de ICT-checklist is ervoor te zorgen dat 
belangrijke ICT-aspecten en de mogelijke impact op Human Capital, aandacht krijgen in uw 
bedrijf. Uiteraard zijn de noden van uw bedrijf verschillend van de noden van andere bedrijven. 
Bedrijfsgrootte speelt een belangrijke rol, maar ook de sector, de producten en diensten… en 
niet in het minst het bedrijfsbeleid. Wilt u groeien? Of eerder de producten diversifiëren? Of de 
markt uitbreiden? 
 
De ICT-checklist bestaat uit tien modules. Op de linker bladzijde vindt u meer uitleg over de 
module. Op de rechter bladzijde vindt u telkens een schema waarmee u uw specifieke 
bedrijfssituatie in kaart kan brengen en aandachtspunten kan aankruisen. U bepaalt zelf of u 
extra aandacht wil geven aan bepaalde aspecten en duidt dit dan aan op het schema. Het aantal 
aandachtspunten voor uw bedrijf hangt af van de omvang van uw ICT-project. De checklist kan 
modulair ingevuld worden en modules die voor uw bedrijf niet van toepassing zijn kunnen 
overgeslagen worden. Om de checklist in te vullen kan u gebruik maken van de losse bladen. 
 
Vooraf aan de 10 modules worden enkele voordelen van ICT-toepassingen geïllustreerd met 
voorbeelden uit de praktijk. 
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Informatie en Communicatie Technologie 
 

De theorie 
Om kosten te verlagen wordt vaak getracht om het KOOP of KlantenOrderOntkoppelPunt zo ver 
mogelijk naar voor te brengen in het productieproces. Het KOOP is het punt in het 
productieproces waar voor het eerst rekening wordt gehouden met specifieke orders en wensen 
van klanten. Men spreekt ook wel van het stroomopwaarts verschuiven van het KOOP waardoor 
de stock vermindert. Met de voorraad aan onderdelen kunnen verschillende producten 
gerealiseerd worden, inspelend op de vraag van de klant. Dit wil zeggen dat het proces door 
klantenorders wordt aangestuurd. De Informatie en Communicatie Technologie ICT zorgt voor 
voldoende informatie en communicatiemiddelen om het KOOP zover mogelijk naar voor te 
brengen. Een bedrijfsbrede informatisering is een ERP of Enterprise Resource Planning in de 
productiesectoren. De tegenhanger in de administratie is een EAI Enterprise Application 
Integration. Door ICT verschuift de productie van Make To Stock MTS naar Assemble To Order 
ATO, Make To Order MTO of Engineer To order ETO. 

 
Figuur: verplaatsing van of KlantenOrderOntkoppelPunt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MTS of Make To Stock is de klassieke manier van productie. Het belangrijkste nadeel is dood 
kapitaal in stock en weinig flexibiliteit om diverse producten op hetzelfde moment te kunnen 
leveren. 
ATO of Assemble To Order. Op het moment van de order wordt de assemblage van de 
halffabricaten in gang gezet en wordt er binnen een scherpe tijd geleverd. De verplaatsing in de 
keten van het KOOP maakt een grotere diversiteit in producten en een snelle levertijd mogelijk. 
Kosten worden gedrukt omdat met minder voorraad meer klantorders kunnen afgewerkt worden. 
MTO of Make To Order. Voor producten met hoge toegevoegde waarde kan men het KOOP nog 
meer verplaatsen. Bij MTO start de afwerking van de halffabricaten bij het plaatsen van de order. 
De halffabricaten worden op voorhand gemaakt maar ondergaan voor de assemblage nog een 
bijkomende specificatie. 
ETO of Engineer To Order. Hier gaat de designer een uniek product maken op basis van de 
voorraad aan standaard onafgewerkte halffabricaten. De afzonderlijke modules worden voor 
assemblage eerst nog geïndividualiseerd. De klant krijgt een vrijwel uniek of toch op maat 
gemaakt exemplaar. 



- 4 - 

In functie van betere verkoop en dienstverlening 
 

Voorbeelden uit de praktijk 
Van MTS naar MTO. Cuisine, producent en distributeur van keukengereedschap, is in deze 
brochure een artificieel bedrijf waarin voorbeelden van ICT-toepassingen uit verschillende 
casestudies in kleine ondernemingen en ervaringen van deskundigen samengebracht zijn. Na 
een reeks individuele en lokale ICT-toepassingen voerde Cuisine een bedrijfsbrede 
informatisering door. Alle informatie komt in één grote database en is op elk moment 
beschikbaar. Het bedrijf koos voor een Enterprise Resource Planning (ERP) met technologie voor 
telewerkers, Electronic Data Interchange (EDI) met klanten en leveranciers. De implementatie van 
ICT heeft de bedrijfsresultaten van Cuisine verbeterd door het naar voor halen van het KOOP. 
Cuisine kan nu flexibeler inspelen op de vraag, het productengamma is meer gediversifieerd en 
de stock geminimaliseerd. ICT zorgt in Cuisine voor een reorganisatie van ‘productie van stock’ 
naar ‘productie van onafgewerkte halffabrikaten’. 
 
Nooit meer MTS? In de verkoop is publishing on demand of publicatie bij bestelling, een 
geïntegreerde ICT-toepassing. Het gaat erom een publicatie pas aan te maken op het moment 
dat er een bestelling binnen komt. Een toepassing die voor veel bedrijven een rol kan spelen is 
de productcataloog online beheren. De databank en de communicatie (ICT) laat toe om op 
eender welk ogenblik een groep producten aan te stippen en in enkele seconden wordt een 
catalogus gegenereerd. Deze kan automatisch naar de drukker gestuurd worden of uit de printer 
lopen. Dezelfde catalogus kan ook de website aansturen. 
 
Van MTS naar ETO in de toekomst. Het Magda platform van de Vlaamse overheid, opgebouwd 
door de e-governement cel CORVE, is een voorbeeld van het naar voor halen van het KOOP in 
een administratief proces. Het Magda platform zorgt voor de ontsluiting van authentieke 
gegevensbronnen (federale en Vlaamse) en de uitwisseling ervan. Hierdoor wordt het principe 
van het ‘éénmalig inzamelen, meervoudig (her)gebruiken van gegevens’ stap voor stap 
gerealiseerd. Alle toepassingen die vervolgens gebruik maken van deze gegevens beschikken 
steeds over de meest recente informatie. In vaktermen wordt het Magda platform ook 
omschreven als een data integratie oplossing. Overheidsdiensten hebben massa’s documenten 
in voorraad voor aanvragen voor allerlei premies of toelagen (MTS). In Vlaanderen zijn er meer 
dan 2000 verschillende premies en toelagen in het domein bouwen en wonen. Deze premies en 
toelagen worden verstrekt door o.a. de verschillende overheden en diverse intercommunales. De 
informatisering maakt het mogelijk om de documenten pas af te drukken als ze nodig zijn of om 
maar een beperkte voorraad aan te houden (ATO). Voor een paar toepassingen kan de burger 
reeds zijn eigen document opstellen, op maat van de aanvraag (MTO). Concreet betekent dit 
bijvoorbeeld dat voor een studietoelage voor alle kinderen uit één gezin maar één formulier 
meer aangemaakt moet worden. De gezinsgegevens worden online één maal ingevuld en op 
hetzelfde document komen de studiegegevens van alle kinderen samen. Hier start de afwerking 
van het formulier bij de aanvraag van de studietoelage(n). In de toekomst zal deze mogelijkheid 
uitgebreid worden naar het combineren van verschillende premies. Zo zal bij het aanvragen van 
(ver)bouwpremies het mogelijk zijn om voor bijvoorbeeld de isolatiepremie, groenpremie en de 
saneringspremie de gegevens samen te brengen op het moment van de aanvraag en enkel deze 
gegevens door te geven die de individuele premieverstrekker nodig heeft om zijn dossiers te 
kunnen afwerken. Zo worden unieke, ingevulde documenten gemaakt voor de klant en voor de 
premieverstrekker aan de back-office zijde. 
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1. Voor welke bedrijfsprocessen wilt u ICT? 

Deze module brengt de bedrijfsactiviteiten in kaart en gaat na in welke mate deze 
geïnformatiseerd zijn. 
 
ICT-integratie kent verschillende niveau’s: 

 Generieke software. Dit kunnen allerlei programma’s zijn zoals een rekenblad in Excel of een database 
in Acces. Ze zijn algemeen bruikbaar en niet aan een bepaald proces of product gebonden. 

 Custom modules zijn klantspecifieke aanpassingen van de generieke sofware. 
 Gespecialiseerde software zijn modules die sector- of productspecifiek zijn. 
 Gekoppeld betekent dat de data die voor deze bedrijfsactiviteit ingevuld worden, automatisch gekoppeld 

worden aan enkele databases van andere bedrijfsprocessen of activiteiten. 
 Geïntegreerd wijst er op dat deze data opgenomen zijn in een ERP-systeem. 

 
De bedrijfsactiviteiten (kunnen) zijn: 

 Het verkoopsproces omvat order- en klantbeheer, offertes en facturatie. Een order ontstaat uit een 
offerte en wordt verbonden aan een bepaalde klant. De verkoop wordt gefactureerd aan de klant. 

 Het aankoopproces doorloopt dezelfde cyclus, maar hier zijn het leveranciers in plaats van klanten. 
 Productie (of de dienst) moet gepland en opgevolgd worden. Hiervoor is machineparkbeheer, 

materiaalplanning en materiaalregistratie vereist. De arbeidstijd wordt geregistreerd om de kostprijs te 
berekenen. 

 Warehouse omvat het magazijnbeheer (hoe worden goederen gestockeerd, vrijgemaakt, enz.) en het 
voorraadbeheer (voorraden opvolgen en behoeften signaleren), eventueel ook een dienst na verkoop. 

 CRM of Customer Relationship Management optimaliseert de klantenrelaties door cont(r)acten te 
individualiseren: goede klanten worden beloond, minder goede met omzichtigheid behandeld. 

 De boekhouding omvat het financieel beheer (liquide en vast valuta), gebouwen- en materialenbeheer 
en de betalingen.  

 Managementsystemen dienen om het bedrijfsbeheer te ondersteunen en te sturen. Naast kennis over de 
resultaten gaat het ook om analyse- en beslissingsondersteunende data. 

 Voor het personeelsbeheer gebruiken ondernemers naast de meer technische kant van de 
personeelsadministratie ook instrumenten voor personeelsbeleid (competentiemanagement, loonbeleid, 
enz.) en interne communicatie. 

 
Cijfers in de kijker  
Informatisering orderbeheer en koppeling met andere bedrijfsactiviteiten in Vlaamse ondernemingen met 
computer(s) in januari 2006. 
 Bedrijfsgrootte 

(aantal werknemers) 5-9 10-49 50-249 250+ Gemiddeld 
Orderbeheer 32,1% 47,2% 73,1%. 85,8% 42,9% 
Waarvan het orderbeheer ook gekoppeld is met      
Intern Facturatie en betalingssysteem  83,2% 82,6% 90,9% 91,1% 84,2% 
 Productie, dienstverlening of logistiek 53,2% 62,9% 81,4% 87,5% 62,9% 
 Herbestelling voorraden 40,5% 44,1% 56,4% 74,9% 45,5% 
Extern Bedrijfssysteem van uw leverancier 25,9% 19,8% 22,3% 33,6% 22,6% 
 Bedrijfssysteem van uw klanten 16,9% 14,5% 24,8% 33,9% 17,3% 

 
 

Manager van Cuisine aan het woord 
Historisch gezien begint de informatisering in bedrijven in eerste instantie bij de 
boekhouding, grotendeels gestuurd door de wettelijke bepalingen. Maar de werkelijke 
motor achter de informatisering is de verkoop. In KMO’s is de verkoop de belangrijke 
afdeling. De KMO wordt gedwongen steeds meer klantordergestuurd te produceren. 
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Module 1: ICT in de bedrijfsprocessen 
 
Met dit schema kan u nagaan welke bedrijfsprocessen geïnformatiseerd zijn. Kruis het best 
passende aan. 

 De schaal van integratie 
Generieke tools tot geïntegreerde bedrijfsbrede toepassingen 

Bedrijfsprocessen            Niet  
van 
toepas-
sing 

Niet 
geïnfor-
mati-
seerd 

ICT-Integratie 
  Generieke 

software 
bv. 
rekenblad 

Custom 
module 
bv. 
rekenblad 
en 
macro’s 

Gespeci-
aliseerde 
software 
module 

Software 
gekop-
peld aan 
andere 
bedrijfs- 
activiteit 

Software geïnte- 
greerd in bedrijfs-
brede toepas-
sing   
(ERP, EAI, …) 

Verkoop Orderbeheer        
Klantenbeheer        
Offertes        
Facturatie        

Aankoop Orderbeheer        
Leveranciersbeheer        
Offertes        
Facturatie        

Productie  Planning        
Opvolging        
Machineparkbeheer        
Materiaalplanning        
Tijdsregistratie        
Materialenregistratie        

Warehouse Magazijn        
Voorraadbeheer        
Dienst na verkoop        

CRM Customer Relation 
Management 

       

Boekhouding Financiën/betalingen        
Financieel beheer        
Beheer van 
gebouw&machines 

       

Management Streefcijfers        
Beslissingen/analyse        
BI Business Intelligence        

Personeelsbe-
heer 

Personeelsbeleid        
Interne communicatie        
Personeelsadministratie        

Andere 
bedrijfs-
specifieke 
activiteiten 

        
        
        

Aandachtspunten 
Is dit ook de gewenste situatie? Is er meer informatisering nodig? Is er 
teveel informatisering? Omcirkel de situaties waar u graag 
veranderingen in zou brengen: meer of minder informatisering. 
Dit zijn aandachtspunten. 

 
 

Hoeveel aandachtspunten heeft u?.............. 
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2. Wilt u ICT met invloed op het bedrijfsproces? 
 
Deze vraag brengt ons bij het ICT-beleid van uw bedrijf. Hoe groot is de impact van de ICT toepassingen. 
Worden de ICT-toepassingen vooral gebruikt om andere werkmiddelen te vervangen zonder verdere 
veranderingen voor de werkorganisatie? Gebruikt u ICT vooral om bedrijfsactiviteiten op te volgen? 
Ondersteunt ICT uw beslissingen, de optimalisatie van activiteiten? Of is het gericht op een structurele 
verbetering van het bedrijfsbeleid?  
Als ICT bedrijfsbreed ingezet wordt spreken we van ERP of Enterprise Resource Planning. ERP en ERM of 
Enterprise Resource Management-systemen zijn actueel de nieuwste evoluties van ICT-toepassingen in 
bedrijfscontext. Voordien werd vooral gebruik gemaakt van gescheiden en gesloten informatiesystemen voor 
financiën, productie, planning, verkoop, inkoop, logistiek, personeel, enz. Bij ERP- of ERM-systemen draait 
alles om een verregaande integratie. De integratie van de bedrijfsprocessen wordt meestal aangestuurd door 
de boekhouding en het orderbeheer. 
Figuur: Integratie van bedrijfsprocessen in een ERP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voordelen van ERP zitten niet in de technische oplossingen, maar in de organisatorische veranderingen. 
De ERP-systemen kenden sinds hun ontstaan in de jaren ’70 van vorige eeuw een enorme evolutie. Er is een 
grote diversiteit aan ERP systemen en leveranciers, veelal gericht op een type bedrijfsproces, een specifieke 
sector of bedrijven met een bepaalde omvang. Op internet is een overzicht te vinden van de courante ERP-
systemen in België http://www.erpsystemen.be en Nederland http://www.erpsystemen.nl/.  
Voor administratieve activiteiten bestaat de belangrijkste software uit pakketten voor gegevensbeheer, het 
rekenblad, programma’s voor contactpersonen en agendabeheer, presentatiesoftware, desktop publishing, 
tekstverwerking, webdesignsoftware, dynamische XMLformulieren1, notitieprogramma, zakelijk 
visualisatieprogramma, project managementprogramma, peer-to-peer software voor bedrijven en een 
geïntegreerd communicatie-client pakket. Microsoft is op dit moment de grootste speler. In 
productieomgevingen zijn vandaag de pakketten van SAP, Oracle en Microsoft (Axapta en Vision) de meest 
gebruikte. Er is voor beide ook een aanbod aan generieke software – open source software - die op maat 
gemaakt wordt voor concrete toepassingen, ongeacht de sector 
 

                                                           
1 eXtensible Markup Language (XML) is een standaard voor het definiëren van formele markup-talen 
voor de representatie van gestructureerde gegevens in de vorm van platte tekst. Deze representatie is 
zowel machineleesbaar als leesbaar voor de mens. 

Manager van Cuisine aan het woord 
Bedrijfsbreed informatiseren is informatiseren van inkoop tot verkoop en gedurende het 
proces altijd beroep doen op één en dezelfde data. Vanaf dit punt kunnen KMO’s wat grote 
bedrijven ook kunnen! 
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Module 2: Invloed van ICT op de bedrijfsprocessen 
 
Hier kijken we naar het doel van de ICT-implementatie. 
 
In de literatuur over organisatiekunde onderscheidt men bijvoorbeeld volgende stappen in het 
ICT-beleid: 

  Voorbeelden 
1. ICT vervangt middelen productiebewerkingen of administratie elektronisch sturen. 
2. ICT voor monitoring monitoring van activiteiten, zoals het opvolgen van de productiviteit. 
3. ICT als beheersinstrument beslissingondersteunend, om rendement en alternatieven in te schatten. 
4. ICT als verbeterinstrument informatie om bijvoorbeeld financieringsaanvragen te beoordelen. 
5. ICT voor beleid structurele verbeteringen, die de bedrijfsontwikkeling stuurt. 

 
Hoe worden ICT-toepassingen in uw bedrijf ingezet? Kruis de best passende antwoorden aan. 
 

 Aanwezig 
1.  ICT vervangt traditionele middelen zonder verdere invloed  
2.  ICT wordt gebruikt voor monitoring, voor opvolging  
3.  ICT wordt ingezet als beheersinstrument om alternatieven te zien  
4.  ICT dient om betere beslissingen te kunnen nemen   
5.  ICT ondersteunt het bedrijfsbeleid  
Aandachtspunten 
Is er een andere invloed van ICT gewenst dan wat nu 
in uw bedrijf gangbaar is? Omcirkel de situaties die u 
anders wenst.  

 
Hoeveel aandachtspunten heeft u? ………. 

 
 
 
 

 
Conclusie bij module 1 en 2 
 
Bent u tevreden met het aantal ICT-toepassingen en met de invloed op de bedrijfsprocessen? 
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Manager van Cuisine aan het woord 
Cuisine heeft smalband- en breedbandverbindingen. De downloadsnelheid 
van de snelste internetverbinding is 144 Kb/s of méér en lager dan 2 Mb/s. 
De downloadsnelheid is nodig voor de communicatie met leveranciers, 
klanten en eigen verkopers. 

3. Is uw ICT-infrastructuur kwaliteitsvol? 
 
ICT-infrastructuur staat voor het geheel aan faciliteiten die nodig zijn voor datatransport zoals 
netwerken en ICT-apparatuur. De behoeften aan infrastructuur zijn afhankelijk van de 
activiteiten van het bedrijf. Deze ICT-checklist beperkt zich tot de meest voorkomende en stelt 
hierbij twee basiseisen of criteria. 

 Beschikbaarheid: betekent voldoende aanwezig op momenten dat dit nodig is. 
 Betrouwbaarheid: betekent foutloos uitvoeren van databeheer, -transport en –transacties. 

 
 
 
Cijfers in de kijker  
De overheidsenquête ICT in ondernemingen geeft enkele interessante cijfers over de infrastructuur in 
Vlaamse bedrijven. Lokale netwerken zijn hoofdzakelijk bedraad. 
 
Draadloos en/of bedraad lokaal netwerk in Vlaamse ondernemingen met computers in januari 2006. 

 Bedrijfsgrootte 
(aantal werknemers) 5-9 10-49 50-249 250+ Gemiddeld 

Draadloos LAN2 26,7% 25,9% 43,2% 60,9% 28,1% 
Bedraad LAN 62,7% 81,5% 94,2% 99,0% 74,1% 

 
Er zijn ook cijfers over breedband- (DSL xDSL, ADSL, SDSL, kabel, enz.) en smalband- (Traditionele Modem 
of ISDN) verbinding en over de dowloadsnelheid in Vlaamse ondernemingen met internet in januari 2006. 

 Bedrijfsgrootte  
(aantal werknemers) 5-9 10-49 50-249 250+ Gemiddeld 

Smalband 17,0% 11,9% 5,6% 1,6% 13,6% 
Breedband 83,0% 88,1% 94,4% 98,4% 86,4% 

Met downloadsnelheid:      
Lager dan 144 Kb/s 12,5% 8,4% 2,7% 1,3% 9,6% 

144 Kb/s of méér /lager dan 2 Mb/s 51,6% 50,9% 46,7% 28,9% 50,5% 
2 Mb/s of méér 35,9% 40,7% 50,6% 69,8% 40,0% 

 
De downloadsnelheid is zeer belangrijk voor een vlotte externe communicatie en de meeste Vlaamse 
ondernemingen met internet hebben een downloadsnelheid van meer dan 144Kb/s. 
 

 
 

 

                                                           
2 LAN staat voor Local Area Network (Lokaal gebiedsnetwerk); een groep (minimum twee) computers 
die rechtstreeks, of via een gedeeld medium met elkaar verbonden zijn. 
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Module 3: Kwaliteit van de ICT infrastructuur 
 
Deze module omvat de belangrijkste ICT-infrastructuur met als evaluatiecriteria beschikbaarheid 
en betrouwbaarheid. Als de infrastructuur in de onderneming voorkomt, is ze dan beschikbaar 
en betrouwbaar? Kruis dit aan in volgende tabel. Indien u de infrastructuur niet hebt, maar wel 
wenst of er is niet voldaan aan de kwaliteitseisen duidt u dat aan als aandachtspunt. 
 
 

 
 

ICT infrastructuur 

 
Niet 

aanwezig 

 
Kwaliteit 

 
 

Aandachtspunten Beschikbaar Betrouwbaar 
Netwerk. Een (computer)netwerk is een systeem van communicatie tussen twee of meer computers. Er zijn netwerken van 
fysieke elektrische kabels of glasvezelkabels en draadloze netwerken. Een LAN (Local Area Network- verbindt computers binnen 
één gebouw of complex. Een WAN (Wide Area Network) dient om verbinding te leggen over grotere afstanden. 
Bedraad LAN     
Wireless LAN     
Bedraad WAN     
Wireless WAN     
Besturings- of operating systeem. Een besturingssysteem (operating system OS) is een geheel van samenwerkende 
programma’s die het mogelijk maken om andere programma’s uit te voeren. Zeer bekend zijn Microsoft Windows Servers (MS), 
Apple, Linux, UNIX en OS/400. 
MS Server 200X     
MS (XP, Windows 95/98/2000, Vista…)     
Apple     
Linux     
UNIX     
OS/400     
Andere     
     
     
     
Architectuur van de informatica. De architectuur omvat alle ICT-apparaten zoals stand alone PC’s die niet in het netwerk 
opgenomen zijn en laptops, servers (computer of programma) die diensten verlenen aan andere programma’s. Thin clients of 
computers met weinig eigen software zijn sterk afhankelijk van de server. Citrix technologie waar applicaties op een centrale 
(Citrix)server via lokale PC te bereiken zijn zonder client-software voor applicaties op PC, enzovoort. 
PC’s en laptops (stand alone)     
Server     
Server + thin client SW (terminals)     
Citrix technologie     
Andere     
     
     
     
  

Hoeveel aandachtspunten heeft u?...………….. 
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Manager van Cuisine aan het woord 
Cuisine heeft BlackBerry Internet Services voor mobiele werkers. Voor de 
communicatie en netwerking met andere ondernemingen en organisaties zijn 
toepassingen zoals EDI, CRM en een bedrijfsportaal in ontwikkeling. 
 

4. Zijn uw internettoepassingen kwaliteitsvol? 
 
Via uw internet heeft u toegang tot de wereldwijde computernetwerken. De toegankelijkheid 
hangt af van uw communicatie- en transactiemogelijkheden.  
 
Aan uw communicatie- en transactiemogelijkheden kunnen twee basiseisen gesteld worden:  

 Beschikbaarheid: betekent voldoende aanwezig op de momenten dat dit nodig is. 
 Betrouwbaarheid: betekent foutloos uitvoeren van databeheer, -transport en –transacties. 

 
 
 

Cijfers in de kijker 

Internet 
Zo goed als alle zelfstandigen en ondernemingen hebben toegang tot het internet. Cijfers 
hierover worden verzameld in overheidsenquêtes. 
De enquête over ICT in ondernemingen biedt informatie naar bedrijfsgrootte. 

 Negen op de tien ondernemingen of meer hebben computers en hiervan heeft bijna 
iedereen (minimum 97,2%) internet. Grote bedrijven hebben allemaal computers en 
internet. 

De arbeidskrachtentelling biedt cijfers voor ICT bij zelfstandigen. 
 Bij de zelfstandigen heeft 85% een computer en hiervan heeft 83% toegang tot het 

internet. 88% maakt gebruik van email in de communicatie. 

Transacties 
Van de Vlaamse zelfstandigen met een internetaansluiting maakt 61% gebruik van online 
banking en 36% kocht in het verleden goederen of diensten via het internet. Van hen die in de 
laatste drie maanden gebruik maakten van het internet heeft 37% informatie opgevraagd uit 
websites van de overheid, 13% heeft officiële documenten gedownload en 12% heeft ingevulde 
formulieren verstuurd. Niet alleen actuele gebruikers zijn geïnteresseerd in e-governement. 
Samengenomen staan zes op de tien zelfstandigen open voor e-governement: 25% zegt ja, ik 
doe dit al en 35% zegt ja, het interesseert me maar ik doe het nu (nog) niet. 
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Module 4: Kwaliteit van de internettoepassingen 
 
Deze module omvat de belangrijkste internettoepassingen met als evaluatiecriteria 
beschikbaarheid en betrouwbaarheid. Als deze communicatie of transactie in de onderneming 
voorkomt, is ze dan beschikbaar en betrouwbaar? Kruis dit aan in volgende tabel. Indien u de 
toepassing niet hebt, maar wel wenst of er is niet voldaan aan de kwaliteitseisen duidt u dat aan 
als aandachtspunt. 
 
Communicatie & transactie over internet Niet 

aanwezig 
Kwaliteit  

Aandachtspunten  Beschikbaar Betrouwbaar 
Mail     
Telefonie VOIP (Voice over IP3)     
Wireless datacommunicatie (PDA4,…)     
Statische website (enkel informatief)     
Interactieve website (vraag en antwoord)     
Transactionele website (diensten via net)     
Bedrijfsportaal5      
Intranet6     
Extranet7     
Blog digitaal dagboek     
Tax on web     
Online banking     
Isabel8     
Certipost9     
E-inkopen (digitaal kopen)     
E-verkopen (digitaal verkopen)     
EDI Electronic Data Interchange10     
E-governement11     
E-learning12     
ASP Application Service Provider13     
Web 2.014     
 Hoeveel aandachtspunten heeft u? ……………. 

                                                           
3 Bij Voice over IP of VoIP wordt het Internet of een ander IP-netwerk gebruikt om spraak te transporteren. 
4 Personal Digital Assistant zoals de Blackberry. 
5 In internetverkeer wordt portaal gebruikt als een web-pagina die dienst doet als ‘toegangspoort’ tot een 
reeks andere websites. 
6 Een intranet is een privaat netwerk binnen een organisatie. 
7 Een extranet is een gedeelte van intranet dat beschikbaar is voor anderen, buiten de organisatie. 
8 Isabel is een softwarepakket waarmee beveiligde transacties via internet met banken of met de overheid 
gebeuren. 
9 Certipost (van de Belgische post) dient voor beveiligde elektronische communicatie. 
10 Electronic Data Interchange (EDI) is een standaard voor de elektronische uitwisseling van bepaalde 
bedrijfsdocumenten, zoals orders, rekeningen, en bepaalde berichten of bevestigingen. 
11 Gebruik van informatie- en communicatietechnologie bij overheidsdiensten/informatie/communicatie. 
12 E-learning in brede zin is: elke leervorm die gebruik maakt van een computernetwerk voor distributie, 
communicatie en ondersteuning. 
13 Een Application Service Provider (kortweg ASP) is een ‘dienst’ die de hardware en software in huis heeft 
waarmee, via een internetaansluiting, een deel van de administratieve bedrijfsprocessen van klanten 
uitgevoerd kan worden. 
14 De term Web 2.0 verwijst naar de ontwikkeling van een volledig platform voor interactieve toepassingen 
voor gebruikers op het World Wide Web. 
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Manager van Cuisine aan het woord 
Cuisine heeft geen eigen ICT-afdeling. Het ERP-systeem zorgt ervoor dat de 
‘generalisten’ in het bedrijf de geïnformatiseerde bedrijfsprocessen perfect 
kunnen opvolgen en sturen. Externe specialisten komen enkel tussen bij 
grote aanpassingen. 

5. Hoe gebeurt het operationeel beheer van uw ICT? 
 
Het operationeel beheer van uw ICT omvat de implementatie en het onderhoud van de ICT-
infrastructuur en maatregelen om gegevensverlies te voorkomen. Dit laatste gebeurt door 
internetbeveiliging, stockeren van Back-ups, disaster recovery, en de keuze van de 
verantwoordelijke(n) voor het operationeel beheer van de ICT. 
Soft- en hardware 
Het gaat om het dagelijks gebruiksklaar houden van pc’s, servers, ASP-servers/ASP, accessoires zoals 
printers, onderhoudsprogramma’s en andere software. 
Internetbeveiliging 

 Een firewall heeft tot doel te voorkomen dat ongewenst informatieverkeer toegang krijgt tot het eigen 
netwerk. 

 Antivirus software zijn computerprogramma's die computervirussen en andere kwaadaardige software 
identificeren, tegenhouden en verwijderen. 

 Antiphishing software zijn computerprogramma’s die phishing voorkomen. Phishing is een vorm van 
internetfraude en bestaat uit het oplichten van mensen door ze te lokken naar een valse (bank)website, 
die een kopie is van de echte website en ze daar — nietsvermoedend — te laten inloggen met hun 
inlognaam en wachtwoord of hun creditcard-nummer. 

 Secure servers (https, SSL) zorgen ervoor dat bij communicatie tussen server en gebruiker de data niet 
kunnen worden afgeluisterd of vervalst. Door middel van cryptografie en authenticatie levert dit een 
beveiligde verbinding met het internet. 

 Een token is over het algemeen een reeks cijfers of karakters die 'niet te verzinnen' is en wordt gebruikt 
als identificatiemiddel. 

Stockeren van Back-ups 
Back-ups kunnen binnen het bedrijf of op een externe locatie gestockeerd worden. Algemeen gesproken 
biedt een externe locatie de beste waarborg in geval van brand- of natuurschade. Hoe gebeurt het in uw 
bedrijf? Is er een back-up? Is in de overeenkomst met de leverancier continuïteit verzekerd? Is er duplicatie 
van architectuur en database? Is de beschikbaarheid van een externe back-up verzekerd? Of is er nog een 
andere optie? 
Disaster recovery 
Disaster recovery gaat om het weer bruikbaar maken van data, hard- en software en communicatie na een 
schade door menselijke fout of natuurkrachten. Worden back-ups gecontroleerd op degelijkheid en is de 
disaster recovery getest? Is er een test van back-up op degelijkheid? 
Waar zit de ICT-kennis 
Afhankelijk van de omvang van de informatisering en van het ICT-logistieke aanbod kan een bedrijf kiezen 
voor een ICT-afdeling, een ICT-specialist of een self made IT-er. 
 
Cijfers in de kijker 
Gebruikte beveiligingen in Vlaamse ondernemingen met internet in januari 2006 

 Bedrijfsgrootte  
(aantal werknemers) 5-9 10-49 50-249 250+ Gemiddeld 

Antivirus software 93,9% 95,9% 98,6% 99,2% 95,2% 
Firewalls (software of hardware) 72,8% 82,3% 96,5% 99,2% 79,5% 
Secure servers (https,SSL) 18,8% 26,8% 51,0% 81,1% 26,2% 
Off-site data back-up 24,7% 33,0% 45,9% 66,8% 30,9% 
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Module 5: Het operationeel beheer van uw ICT 
 
In onderstaande tabel kan u voor uw bedrijf aankruisen waar het operationeel beheer gevoerd 
wordt. Indien de situatie niet is zoals u ze wenst kan u dat als aandachtspunt aankruisen. 
 
  Intern Extern Beide Aandachtspunten 
Soft- en 
hardware 

Operationeel beheer van pc’s     
Operationeel beheer van servers     
Operationeel beheer van ASP-servers/ 
ASP 

    

Operationeel beheer van printers e.a.     
Operationeel beheer van onderhoud     
Update software     
Andere, nl. …     

Internet-
beveiliging 

Firewall     
Antivirus     
Antiphishing     
Secure servers (https, SSL)     
Token (veilige verbindingen)     
Andere, nl. …     

Stockeren 
van back-
ups 

Geen back-up     
In contract met de ICT-leverancier     
Duplicatie van architectuur en 
database 

    

Externe back-up verzekerd (off-site 
back-up) 

    

Andere, nl. …     
Disaster 
recovery 

Test van back-up op degelijkheid     
Test van disaster recovery     

ICT-kennis ICT-afdeling     
IT-specialist     
Self made IT-er     

 Hoeveel aandachtspunten heeft u?  

 
 
Conclusie bij Module 3, 4 en 5 
 
Bent u tevreden over de kwaliteit van de ICT-infrastructuur, de ICT-toepassingen en het 
operationeel beheer ervan? 
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Manager van Cuisine aan het woord 
In het voorbeeld van Cuisine ligt de implementatie van ICT mee aan de basis van 
veranderingen in de werkorganisatie. Aan bepaalde werkposten wordt meer in team 
gewerkt, kleine groepen werknemers organiseren zelf hun werk en hebben daarbij 
meer autonomie. Het team is ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van de productie. 
De relatie is wel dubbel. Enerzijds is er meer teamwerk, autonomie en 
verantwoordelijkheid mogelijk. Anderzijds zorgt de beschikbare en 
gebruikersvriendelijke informatica ervoor dat de ICT ook een stuk van de autonomie 
en verantwoordelijkheid van de werknemers overneemt. 
In Cuisine heeft de ICT geen invloed op de hiërarchische structuur van het bedrijf 
maar wel op de samenwerking tussen werknemers. De informatie, die nu voor 
iedereen beschikbaar is en in zekere mate het werk van iedereen aanstuurt, biedt 
meer mogelijkheden tot samenwerking. Weerstanden bij veranderingen in de 
werkorganisatie worden voorkomen door voldoende informatie en overleg. 

6. Communiceert u over de werkorganisatie? 
 
De allereerste informatie- en communicatiesystemen werden ingevoerd voor afzonderlijke 
functies, met weinig invloed op de organisatie van het werk. Vandaag wordt ICT meer en meer 
ingezet voor procesinnovatie en heeft daardoor een belangrijke impact op de werkorganisatie. 
Deze impact kan verschillende richtingen uitgaan. Geïntegreerde informatie, verpakt in 
gebruikersvriendelijke software kan leiden tot meer autonomie van werknemers, maar kan ook 
beslissingen opdringen. Samenwerkingsmogelijkheden kunnen toenemen als collega’s door de 
ICT-ondersteuning taken van elkaar kunnen overnemen of er kan teamwerk ontstaan. Maar 
functies kunnen juist daardoor ook verdwijnen of er komen meer ‘alleenstaande’ werkposten 
met eventueel andere taken. De beschikbaarheid aan informatie kan hiërarchie overbodig of juist 
meer nodig maken voor een efficiënt beheer. 
 
Bij de implementatie van nieuwe ICT-toepassingen wordt communicatie met de werknemers 
cruciaal. Veranderingen en zeker ICT-implementatie roepen vragen en weerstanden op. Zal ik 
mijn job wel behouden? Zal ik het werk aankunnen? Blijf ik bij mijn collega’s? Er gaan verzwegen 
emoties spelen, zeker wanneer de ICT een nieuwe techniciteit in het bedrijf brengt. Werknemers 
worden bang, onzeker en onrustig. Werknemers goed informeren en duidelijk communiceren 
over de nieuwe ICT-toepassingen kunnen de al dan niet verborgen emoties in goede banen 
leiden. Communicatie over wijzigingen in de taken en in de arbeisorganisatie maken de ICT-
implementatie vlotter aanvaardbaar. 
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Module 6: Communicatie en de werkorganisatie 
 
In de literatuur spreekt men over ICT als disruptive technology. ‘Disruptive’ betekent dat ICT een 
breuk veroorzaakt met de oude werkorganisatie. Organisatiedeskundigen wijzen erop dat deze 
stelling een dubbele nuancering vraagt. ICT is potentieel ‘disruptive’, alles hangt af van de 
implementatie. En ICT is één van de potentiële oorzaken van veranderingen in de organisatie. 
 
Volgend schema geeft een overzicht van de potentiële verschillen tussen de oude en de nieuwe 
organisatie bij de invoering van ICT-toepassingen. 
 
Oude organisatie ICT als disruptive technology Nieuwe organisatie 
Informatie eenmalig op één plaats Gemeenschappelijke databases Informatie voor iedereen beschikbaar 
Alleen voor experts Expertsystemen Ook voor generalisten 
Managers nemen de beslissingen Beslissingondersteunend Medewerkers kunnen beslissen 
Je moet weten waar data zijn Tracking technologie Data vertellen je waar ze zijn 
 
In de nieuwe organisatie is het mogelijk dat het werk op een andere manier georganiseerd wordt. 
De toegankelijkheid van de informatie biedt eventueel mogelijkheden voor meer teamwerk, meer 
autonomie en verantwoordelijkheid voor alle werknemers, nieuwe of andere inhoud voor taken 
en functies, meer samenwerking en een andere positie van de leidinggevenden. 
 
Heeft ICT ook voor veranderingen in uw organisatie gezorgd? En zijn er maatregelen genomen 
om hierover goed te communiceren? Worden de veranderingen aanvaard? Werd iedereen goed 
geïnformeerd? Moeten er nog weerstanden overwonnen worden? 
 
Onderstaand duidt u voor elke mogelijke verandering van de werkorganisatie het best passende 
vakje aan. Veranderingen in de werkorganisatie hebben meer kans om aanvaard te worden als er 
goed over gecommuniceerd wordt. Bij de aandachtspunten kan u aangeven waar nog aan de 
communicatie over de verandering gewerkt moet worden. 
 
 Minder Meer  Geen verschil Aandachtspunten 
Teamwerk     
Autonomie     
Verantwoordelijkheden     
Taken     
Functies     
Samenwerking     
Hiërarchische niveaus     
Andere, nl.     
     
     
     

Hoeveel aandachtspunten heeft u?  
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Manager van Cuisine aan het woord 
In 2000 was er nood aan meer kwaliteit en diversiteit aan producten en de ICT werd 
aangepast na een zorgvuldige analyse van de productieprocessen. Men kwam tot het besluit 
dat er een veel te lange doorlooptijd was bij de orderverwerking omdat dit op teveel bureaus 
moest passeren zonder daar ook een toegevoegde waarde te krijgen. Men heeft de processen 
beter gestroomlijnd en dubbel werk uitgeschakeld. Ook het productieproces kreeg een 
grondige herschikking. Het harden van keukengereedschap werd geautomatiseerd, maar voor 
de assemblage is bewust gekozen voor manueel werk. Er wordt ook niet meer met voorraden 
gewerkt. De onderdelen worden gestockeerd, maar door de ERP is het mogelijk om orders 
heel snel te verwerken. Levertijden zijn cruciaal. Hierdoor heeft de magazijnier een andere 
functie gekregen: hij is niet meer magazijnier, maar chef van de assemblage. De assemblage 
gebeurt door laaggeschoolden en er is in het kader van het diversiteitsbeleid ook ruimte 
gekomen voor werknemers met een handicap. Voor alle functies is het wel nodig om voeling 
te hebben met computers en informatieverwerking. 

7. Is uw recruterings- en opleidingsbeleid aangepast? 
 

De informatisering laat toe om op diverse plaatsen informatie op te vragen of toe te voegen. 
Veel functies krijgen daarom andere en/of bijkomende taken, soms wordt het niveau complexer, 
soms wordt het werk gemakkelijker. Soms ontstaan nieuwe functies. Er is geen vaste regel. 
Typisch is wel dat heel wat functies een dubbele inhoud krijgen: technisch en organisatorisch. In 
algemene termen kunnen we zeggen dat hoe ingrijpender de veranderingen door ICT, hoe groter 
de behoefte aan een bijstelling van het beleid op het vlak van recrutering en opleiding. 
 
Cijfers in de kijker 
De enquête over ICT in ondernemingen onderscheidt drie soorten aanwervingsproblemen bij 
ICT. Het kan gaan over problemen bij het vinden van mensen met de vereiste vaardigheden voor 
de ICT-toepassingen, over het vinden van ICT-specialisten of over de hoge loonkost van ICT-
specialisten. De vraag is enkel gesteld aan bedrijven met aanwervingen van personeel met ICT-
vaardigheden of ICT-professionals. 
 
Aanwervingsproblemen bij: % 
Personeel met vereiste vaardigheden voor ICT-toepassingen niet beschikbaar of niet volledig geschikt 71,4% 
ICT-specialisten met de vereiste vaardigheden niet beschikbaar of niet volledig geschikt 90,7% 
Hoge loonkost van ICT specialisten 65,9% 
 
De enquête over ICT-kennis bij zelfstandigen en werknemers – deel van de arbeidskrachten-
telling – biedt cijfers over hoe ICT-vaardigheden aangeleerd zijn bij gebruikers van computer en 
internet. 
 
ICT-vaardigheden geleerd via: Gemiddeld 
School (of universiteit) 26,4% 
Cursus voor volwassenen 15,9% 
Beroepsopleiding (op vraag werkgever) 17,9% 
Zelfstudie via boeken, cd-roms e.d. 21,1% 
Zelfstudie in de zin van ‘al doende leren’ 62,4% 
Hulp van collega's, familieleden, vrienden 51,4% 
Op een andere manier 2,3% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 18 - 

Module 7: Invloed op rekruterings- en opleidingsbeleid 
 
De vraag of er in het bedrijf meer nood is aan computer- en internetvaardigheden hangt samen 
met de vraag naar hoe ingrijpend de ICT-implementatie is. Welke competenties worden er in uw 
bedrijf verwacht? Stelt de invoering van ICT nieuwe eisen aan de competenties? Is er nood aan 
(meer) e-vaardigheden of aan ICT-specialisten? 
 
Zijn er aandachtspunten of problemen bij het rekruteren van werknemers? 
 

 Aandachtspunten 
Personeel met vereiste vaardigheden voor ICT-toepassingen niet beschikbaar of niet volledig 
geschikt 

 

ICT-specialisten met de vereiste vaardigheden niet beschikbaar of niet volledig geschikt  
Hoge loonkost van ICT specialisten  

 
Onderzoek wijst uit dat heel wat Vlaamse bedrijven problemen hebben om de juiste ICT-
vaardigheden op de arbeidsmarkt te vinden. Als deze vaardigheden niet beschikbaar zijn kan 
gezocht worden naar passende interne of externe opleidingen. Hiervoor is kennis nodig van de 
opleidingsbehoeften, het uitbouwen van interne opleidingen en een overzicht van het extern 
opleidingsaanbod. 
 
Zijn er aandachtspunten of problemen bij de ICT-vaardigheden van werknemers? 
 

 Aandachtspunten 
Kennis van de opleidingsbehoeften  
Uitbouw van interne opleidingen  
Overzicht van het extern opleidingsaanbod  

 
 

Hoeveel aandachtspunten heeft u?  

 
 

 
Conclusie bij Module 6 en 7 
 
Heeft de ICT de werkorganisatie verandert en zo ja, wordt daarover duidelijk gecommuniceerd? 
Is er een ander rekruterings- of opleidingsbeleid nodig? 
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Manager van Cuisine aan het woord 
Telewerken in de klassieke betekenis van het woord is er niet bij, maar 
verkopers en kaderleden gaan regelmatig online om bedrijfsinformatie te 
consulteren, emails te behandelen, bestellingen te plaatsen en monitoring 
software te controleren. In veel gevallen spaart het een rit naar het bedrijf en 
dat is een win-win situatie. Kaderleden moeten wel opletten voor een 
blackberry-duim en thuis genietbaar blijven. 

8. Kunnen uw werknemers telewerken? 
 

Een belangrijk kenmerk van ICT is dat heel wat werk niet meer plaatsgebonden is. Alles wat 
uiteindelijk als digitale informatie opgeslagen kan worden, moet niet noodzakelijk binnen de 
bedrijfsmuren gebeuren. We denken aan het maken van rapporten, verslagen, studiewerken, 
ontwerpen, nota’s, orders, bestellingen, facturen enz. Telewerken betekent dat het werk extern 
gebeurt en daarna digitaal naar de werkplaats wordt gebracht. Telewerken kan gebeuren van 
thuis uit, vanuit een andere organisatie of vanuit een andere vestiging van het eigen bedrijf. In 
de literatuur onderscheidt men drie hoofdtypes telewerker. 

 De thuiswerker. 
 De medewerker die (deeltijds) in één of meer satellietkantoren of telecenters werkt. 
 De nomade, de medewerker wiens job zich voornamelijk bij de klant of onderweg situeert. 

De vraag naar telewerken stelt zich pas als afstandswerken wenselijk is. We spreken van 
telewerkers wanneer de werknemers regelmatig en voor minstens enkele uren per week buiten 
de bedrijfsmuren werken en online verbonden blijven15. Naast de telewerkers krijgen ook meer 
en meer andere werknemers de mogelijkheid om van op afstand online te gaan met het werk. 
Deels is dit een comfortmiddel, het spaart een extra rit naar het werk uit of het maakt 
occasioneel thuiswerk mogelijk. Deels is dit een extra claim van het werk op de vrije tijd, het is 
immers maar een kleine moeite om de mail eens door te nemen? Zowel over technische als 
organisatorische aspecten van telewerken vindt u meer informatie bij KMO-IT16. 

 
Cijfers in de kijker 
De enquête ICT in ondernemingen heeft over afstand- en telewerken een aantal vragen gesteld. 
Van alle bedrijven met computers heeft 45,7% werknemers tewerkgesteld die minstens één halve 
dag per week buitenhuis werken. Van deze bedrijven met afstandswerkers geeft 54,6% aan dat 
minstens sommige van deze werknemers ook toegang hebben tot het informaticasysteem in het 
bedrijf. In grote bedrijven komt dit meer voor dan in kleine bedrijven. De enquête laat ook toe 
om een beeld te geven van waar de afstandswerkers werken en hoeveel van hen telkens toegang 
hebben tot het ICT-systeem van het bedrijf. Ook hier zijn er verschillen naar bedrijfsgrootte. De 
percentages geven aan hoeveel van de werknemers die afstandswerken van op die plaatsen ook 
kunnen telewerken. 

Bedrijven die afstandswerkers laten telewerken Bedrijfsgrootte  
(aantal werknemers) 5-9 10-49 50-249 250+ Gem. 

Thuis 58,4% 73,6% 88,5% 99,0% 71,9% 
In een andere organisatie 28,8% 37,8% 56,0% 71,4% 38,3% 
Vanuit verschillende eigen locaties 62,3% 75,4% 91,6% 97,3% 75,9% 
Terwijl ze reizen 40,3% 49,1% 72,2% 75,6% 51,9% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
15 Meer info http://www.tijdvoortelewerk.be 
16 Meer info http://www.kmo-it.be 
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Module 8: ICT en telewerken 
 
Bij telewerken komen zowel technische als organisatorische aspecten kijken: het werk, de 
telewerker, de bedrijfsomgeving en de afstandslocatie17. Telewerken kan een meerwaarde voor 
het bedrijf zijn als het positief is voor de bedrijfsvoering en voor de werknemers, en als alle 
praktische problemen opgelost kunnen worden.  
De inhoud van het werk: 

 Is webacces van mailbox nodig en mogelijk? 
 Moet er toegang zijn tot bedrijfsdocumenten? 
 Moet men gebruik maken van bedrijfssoftware? 

De telewerker: 
 Werkmotivatie: is de werknemer gemotiveerd en zal telewerken (meer) motiveren? 
 Persoonlijkheid: kan de werknemer zelfstandig werken, verantwoordelijkheid opnemen? 
 Competenties: kan de werknemer het werk uitvoeren zoals het hoort? 
 Meten van prestaties: kunnen de prestaties opgevolgd worden? 

De bedrijfsomgeving: 
 Welke invloed heeft telewerk op de bedrijfsdoelstellingen? 
 Past telewerken in de bedrijfscultuur? 
 Moet de managementstijl aangepast worden? 
 Kunnen de technische vereisten voldaan worden? 
 Blijft overleg met collega’s mogelijk? 

De afstandslocatie 
 Is de fysische omgeving van de afstandslocatie geschikt voor telewerk? 
 Zijn er sociale belemmeringen/stimulansen? 
 Is er een psychologische impact zoals eenzaamheid of isolatie? 

 
Zijn er in uw bedrijf aspecten die nog extra aanacht vragen? In onderstaand schema kan u 
aangeven waar nog aandachtspunten zijn.  

 Aandachtspunten 
Bij het werk: 
Webacces van mailbox  
Toegang tot bedrijfsdocumenten  
Gebruik van bedrijfssoftware  
Bij de telewerker: 
Werkmotivatie  
Persoonlijkheid  
Competenties  
Meten van prestaties  
Bij de bedrijfsomgeving: 
De bedrijfsdoelstellingen  
De bedrijfscultuur  
De managementstijl  
De technische vereisten  
Overleg met collega’s  
Bij de omgeving van de afstandslocatie: 
De fysische omgeving  
Sociale belemmeringen/stimulansen  
De psychologische impact  

Hoeveel aandachtspunten heeft u?  

                                                           
17 Meer info http://www.tijdvoortelewerk.be/Handleiding-AndersWerken.pdf  
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9. Wilt u een ICT-netwerk met klanten en leveranciers? 
 

Bedrijven die intern een ICT-netwerk hebben gaan op zoek naar mogelijkheden om de grenzen 
van de bedrijfsmuren te overstijgen. Het eenmalig invoeren van bedrijfsgegevens kan ook nuttig 
gemaakt worden voor externe contacten. Hiervoor maakt men gebruik van het internet of van 
netwerken voor communicatie tussen computers die géén publiek toegankelijk Wide Area 
Netwerk -zoals het internet- zijn. Het zijn meestal privé netwerken op gehuurde lijnen. 
Voorbeelden zijn Electronic Data Interchange EDI over privé netwerken en interactieve 
telefoonsystemen. EDI is een standaard voor de elektronische uitwisseling van bepaalde 
bedrijfsdocumenten, zoals orders, rekeningen en bepaalde berichten of bevestigingen. XML is 
een andere standaard met hetzelfde doel. Sommige sectoren ontwikkelen eigen standaarden. 
Het doel is steeds om gegevensuitwisseling te vergemakkelijken. Deze gegevensuitwisseling is 
de basis van de netwerking tussen bedrijven met ICT als logistiek. 
 
Cijfers in de kijker 
De enquête ICT in ondernemingen biedt ons een interessante kijk op het gebruik van digitale 
communicatiekanalen – en netwerking - tussen bedrijven en hun omgeving. Het gaat om 
bedrijven met internet. 

 Bedrijfsgrootte  
(aantal werknemers) 5-9 10-49 50-249 250+ Gemiddeld 

Gebruik van diensten op het internet 
Bankverrichtingen en financiële diensten Geen verschillen 89,5% 
Opvolgen van de markt (prijzen ed.) 57,3% 63,9% 79,3% 86,9% 62,6% 
Digitale producten ontvangen 37,6% 46,4% 63,5% 74,9% 44,3% 
Naverkoop diensten ontvangen 29,8% 31,6% 39,7% 56,6% 31,9% 
Opleiding en onderwijs 16,8% 19,4% 30,1% 45,3% 19,5% 
Aanbod van diensten op het internet (via website of homepage) 
Marketing van eigen producten Geen verschillen 93,1% 
Toegang tot productcatalogi en prijslijsten 
vergemakkelijken 

31,5% 33,4% 35,9% 43,4% 33,1% 

Naverkoop diensten verschaffen Geen verschillen 21,0% 
Bestellingen plaatsen en ontvangen via internet 
Producten of diensten plaatsen 35,3% 43,7% 55,3% 68,5% 41,2% 
Bestellingen ontvangen 15,3% 14,3% 18,7% 24,7% 15,3% 
Bestellingen plaatsen en ontvangen via andere netwerken dan internet 
Producten of diensten plaatsen 2,7% 3,9% 5,8% 14,4% 3,7% 
Bestellingen ontvangen 1,2% 2,5% 6,6% 14,0% 2,4% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manager van Cuisine aan het woord 
Internet wordt reeds geruime tijd gebruikt voor bankverrichtingen en voor de 
marketing van de eigen producten. Recent kunnen klanten hun bestellingen 
electronisch plaatsen en de productie ervan opvolgen. Om de netwerking te 
optimaliseren wordt nu gewerkt aan een gebruikersvriendelijke en slimme 
bedrijfsportaal. Klanten en leveranciers moeten er alle informatie op een 
snelle manier terugvinden en zullen kunnen communiceren met de 
productiewerknemers. 
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Module 9: ICT en netwerking  met klanten en leveranciers 
 
Welke netwerkingen met andere ondernemingen zijn er in uw bedrijf? Is voor de netwerking alle 
technische infrastructuur aanwezig en zijn de werknemers voldoende opgeleid om deze 
netwerking uit te voeren? Moet er (anders) gerecruteerd worden? 
 
In volgende tabel kan worden aangegeven welke netwerking het bedrijf heeft en welke 
aandachtspunten er nog zijn. 

 Technisch: ICT-infrastructuur, internettoepassingen, operationeel beheer. 
 Inzet van mensen: recruterings- en opleidingsbeleid 

 
 Aanwezig Aandachtspunt 
  Technisch Inzet van mensen 
Gebruik van diensten op het internet 
Bankverrichtingen en financiële diensten    
Opvolgen van de markt (prijzen e.d.)    
Digitale producten ontvangen    
Naverkoop diensten ontvangen    
Opleiding en onderwijs    
Aanbod van diensten op het internet (via website of homepage) 
Marketing van eigen producten    
Toegang tot productcatalogi en prijslijsten     
Naverkoop diensten verschaffen    
Bestellingen plaatsen en ontvangen via internet 
Producten of diensten plaatsen    
Bestellingen ontvangen    
Bestellingen plaatsen en ontvangen via andere netwerken dan internet 
Producten of diensten plaatsen    
Bestellingen ontvangen    
Administratieve diensten 
Personeelsadministratie    
Aanvraag premies    
Andere     
    

Hoeveel aandachtspunten heeft u?   

 
 

 
Conclusie bij Module 8 en 9 
 
Biedt ICT mogelijkheden voor telewerk en meer netwerking met andere bedrijven? 
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10. Hoe een ICT-project opstarten? 
 

Richtlijnen voor iedereen? 
De doelstelling van de ICT-checklist is ervoor te zorgen dat belangrijke ICT-aspecten aandacht 
krijgen in uw bedrijf. Uiteraard zijn de noden van uw bedrijf verschillend van de noden van 
andere bedrijven. Bedrijfsgrootte speelt een belangrijke rol, maar ook de sector, de producten en 
diensten… en niet in het minst de bedrijfsstrategie. Wilt u groeien? Of eerder de producten 
diversifiëren? Of de markt uitbreiden? 
 
Nood aan een scoop, hoe klein of van welke sector ook! 
Eerst organiseren dan informatiseren! Strategie is belangrijker dan de bedrijfsactiviteit, de 
activiteit moet geplaatst worden binnen een strategie. ICT gaat samen met meer strategisch 
management. ICT-oplossingen voor deelproblemen verplichten de onderneming om de ruimere 
impact in de beoordeling mee te nemen. ICT is niet meer uitsluitend ondersteunend. 
Mislukkingen in het verleden hebben er voor gezorgd dat ICT nu kadert in een strategie. 
Bedrijfsbreed informatiseren gaat over het beheersen van de fysieke goederenstroom met 
inbegrip van de administratie en de informatie. Wat gebeurt er met de klantorder, hoe wordt een 
order aan een product gekoppeld, hoe gebeurt order-picken in het magazijn, hoe wordt de 
container gevuld, hoe wordt het transport geregeld, hoe koppel je de levering terug, enzovoort. 
 
Verschil tussen grote en kleine ICT-projecten? 
Kleine projecten omvatten maar één of enkele productieactiviteiten en hebben daarom minder 
impact op de organisatie. Kleine ICT-projecten verbeteren een productiestap. 
Grote projecten gaan over een bedrijfsbrede informatisering en verbeteren de bedrijfsvoering. 
 
Verschil tussen sectoren? 
Strategisch is er geen verschil, maar de verantwoordelijken voor het implementeren van ICT-
projecten moeten de bedrijfsprocessen van de sector begrijpen. Elk nieuw dossier begint met 
een studie van het productieproces. Voor de informatisering van een drukkerij moet eerst 
informatie verzameld worden over papier, letters, plooien enzovoort. Op basis daarvan zal een 
EDI of standaard voor electronische datauitwisseling opgemaakt worden. 
 
Er zijn wel koplopers tussen de sectoren op het vlak van ICT, maar dat is economisch gestuurd 
en niet omwille van een bepaalde ICT-toepassing.  
 

 

Manager van Cuisine aan het woord 
Kleine bedrijven hebben het dikwijls moeilijk om de technische uitrusting in huis te 
halen en/of missen de know-how om de systemen te beheren. Vooraf aan de 
implementatie wordt in Cuisine niet alleen gezocht naar de beste technische 
oplossing. Het bedrijf wil meer informatie samenbrengen dan wat er nu in het ERP-
systeem mogelijk is en de interne mensen leren werken met de database. Dat vraagt 
een grondige voorbereiding, op technisch en op menselijk vlak. Voor de technische 
aspecten wordt een werkgroep gevormd. De werknemers die met de ICT-
toepassingen aan de slag moeten krijgen informatie en opleiding on the job. 
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Module 10: Het ICT-project als stappenplan 
 

Een ICT-project is geen éénmanszaak. Manager en werknemers die met de ICT aan de slag gaan 
bouwen samen aan het project. Welke mensen betrokken worden hangt samen met de 
bedrijfsactiviteiten en met de omvang van het project. Geïnspireerd op de aanpak van KMO-IT 
weerhouden we volgende aandachtspunten als voorbereiding op het ICT-project. Module 1 tot 9 
kunnen helpen bij deze aandachtspunten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Informatie- en communicatietechnologie is nooit een doel op zich, maar een ondersteuning of 
zelfs sturing van het bedrijfsbeleid. Daarom is het belangrijk om een goed beeld te hebben van 
de bedrijfsactiviteiten en van de gewenste ontwikkelingen. Op basis daarvan kan nagegaan 
worden hoe ICT die keuzes kan ondersteunen of sturen en welke infrastructuur daarvoor nodig 
is. Budgettaire beperkingen zullen mee beslissen over volgende keuzes. Waar wordt de ICT 
beheerd? Kan uw bedrijf een eigen ICT-afdeling of een ICT-specialist opbrengen? Allemaal 
vragen waarbij heel wat informatie moet worden verzameld, intern en extern uw bedrijf. 
 
De keuzes bij ICT-projecten kunnen een belangrijke impact hebben op de arbeidsorganisatie, de 
competenties van uw medewerkers en het personeelsbeleid. Communicatie met de werknemers 
die met de ICT zullen gaan werken en met de interne ICT-specialist(en) omvat niet alleen 
technische, maar ook sociale aspecten. Veranderingen scheppen een context van onzekerheid: 
kan ik mijn job houden? Hoe krijg ik die nieuwe vaardigheden onder de knie? Biedt de ICT 
loopbaanperspectieven? Wat zit erin voor mij? 
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Vakjargon 
 
ASP. Een Application Service Provider is een ‘dienst’ die de hardware en software in huis heeft 
waarmee, via een internetaansluiting, een deel van de administratieve bedrijfsprocessen van 
klanten uitgevoerd kan worden. Blz. 13 & 15. 
 
Bedrijfsportaal: intranet/extranet dat aangestuurd wordt door het bedrijf zelf. Blz. 13. 
 
Business Intelligence (BI) staat voor het verzamelen van informatie binnen het bedrijf. Met die 
informatie wordt kennis opgebouwd ten voordele van een meer efficiënte en effectieve 
productie. Blz. 5 & 7. 
 
CRM. Customer Relationship Management beoogt het optimaliseren van alle contacten. De klant 
staat centraal: men tracht elke klant een individuele positie aan te bieden, gebaseerd op zijn of 
haar wensen. Blz. 6 & 7 & 12. 
 
EAI. Enterprise Application Integration oplossing of data integratie oplossing is voor 
administratieve processen wat ERP voor productieprocessen is. Blz. 4. 
 
EDI. Electronic Data Interchange is een standaard voor de elektronische uitwisseling van 
bepaalde bedrijfsdocumenten, zoals orders, rekeningen, en bepaalde berichten of bevestigingen. 
Blz. 5 & 12 & 13 & 23 & 24. 
 
ERP. Enterprise Resource Planning-systemen zijn computerprogramma's waarmee de middelen - 
zoals geld, voorraden, mensen en machines - van een organisatie beheerd kunnen worden. Het 
is de ‘backbone’ omdat het de de ruggegraat van bedrijven vormt. Blz. 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 
14 & 19 & 24. 
 
Isabel http://www.isabel.be/egovernment/ Blz. 13. 
 
LAN staat voor Local Area Network (Lokaal gebiedsnetwerk), een groep (minimum twee) 
computers die rechtstreeks of via een gedeeld medium met elkaar verbonden zijn. Blz. 10 & 11. 
 
Open source software laat klanten meeschrijven aan de broncode. Blz. 8. 
 
Open standaarden zijn softwarepakketten die de broncode voor iedereen open hebben gemaakt. 
Blz. 8. 
 
PDA. Een Personal Digital Assistant is een klein draagbaar toestel dat computer-, telefonie-, fax- 
en netwerkfuncties combineert. Blz. 13. 
 
Phishing is een techniek om persoonlijke informatie van computergebruikers los te maken: via 
nep-mailtjes en nep-sites worden gebruikers verleid persoonlijke gegevens beschikbaar te 
stellen aan derden. Blz. 15. 
 
Token. Een token is over het algemeen een reeks cijfers of karakters die 'niet te verzinnen' zijn. 
Iemand die in het bezit is van het token kan het dus niet verzonnen hebben en bewijst daarmee 
het token te hebben. Het token is daarom een beveiligde toegang to het bepaalde netwerk. Tax 
on web werkt met een token of een e-ID (elektronische identiteitskaart). Blz. 15. 
 
Bij Voice over IP of VoIP wordt het Internet of een ander IP-netwerk gebruikt om spraak te 
transporteren. Blz. 13. 
 
Web 2.0. De term Web 2.0 verwijst naar de ontwikkeling van een volledig platform voor 
interactieve toepassingen voor gebruikers op het World Wide Web. Een typische Web 2.0 website, 
is Google's Gmail. Andere met Web 2.0 principe: Wikipedia, Flickr, Netvibes, YouTube, Orkut, 
Google Maps, MySpace, Last.fm, del.icio.us, Digg, Meebo, Jumpcut, Pixsy, Pandora en Accoona. 
Blz. 13. 
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Lees meer 
Boonstra A. (2005) ICT, mensen en Organisaties. Pearson Education Benelux Amsterdam. 
Redactie Smart Business Strategies (06 september 2005) 24 manieren om uw IT-project te 
torpederen. 
Summer Mary (2007) Enterprise Resource Planning. Pearson Education Benelux Amsterdam 
(Nederlandstalig). 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Portaal:Informatica Het informaticaportaal van Wikipedia is een 
toegang tot onderwerpen uit de computerwetenschappen en informatietechnologie. 
http://www.tijdvoortelewerk.be/Handleiding-AndersWerken.pdf Handleiding voor telearbeid. 
http://www.kmo-it.be Sensibilisering en ondersteuning voor ICT in KMO. 
http://www.erpsystemen.be (België) en http://www.erpsystemen.nl/ (Nederland). Overzicht ERP 
pakketten. 
http://www.statbel.fgov.be/ict  Enquêtes over ICT in ondernemingen. 
http://www.thinkwize.com Open source en open standaarden. 
http://www.cedefop.europa.eu ReferNet (opgezet door CEDEFOP) doet studies over ICT-
vaardigheden. 
http://vdab.be/cobra/ In CO.BR.A. (COmpetentie- en BeroepenRepertorium voor de 
Arbeidsmarkt). 
http://vdab.be/opleidingen/  Opleidingsaanbod van de VDAB en andere organisatoren. 

 
Goed om weten 
De meest voorkomende ICT-beroepsprofielen zijn beschreven in het Cobra-project van de VDAB 
onder de rubriek kaderpersoneel en specialisten voor communicatie, bedrijfsbeheer en ICT: 
* Kaderpersoneel voor administratie en beleidsondersteuning (met functie supervisor IT-
afdeling). 
* Specialisten informatica (met 15 ICT-functies). 
* Specialisten kennisbeheer en communicatie (met specifieke eisen van kennis van software). 
De VDAB heeft ook een databank met opleidingen. Het opleidingsaanbod bevat opleidingen die 
door de VDAB zelf en door andere organisatoren gegeven worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Wordt verwacht: (r)evolutie in identificatiecodes 
Identificatiecodes maken het mogelijk om de uitwisseling van productinformatie, tussen leveranciers en 
klanten, snel en betrouwbaar(der) te laten verlopen. KMO’s worden bij de keuze tussen de verschillende 
systemen beïnvloed door de grotere bedrijven waarmee wordt samengewerkt. Ook hier geldt: gegevens één 
keer invoeren… Numerieke codes bestaan uit getallen die verder geen kenmerken van het product bevatten. 
Barcodes bestaan in lineaire en in tweedimensionale vorm. Lineaire codes zijn codes die in 1 dimensie 
worden gelezen. Daarbinnen onderscheiden we continue versus discrete codes, codes met twee of met 
meerdere breedtes en gestapelde codes. Een continue streepjescode codeert alle tekens als een 
ononderbroken reeks, terwijl in discrete codes ieder gecodeerd teken een begin- en eindmarkering heeft. De 
ruimte tussen twee tekens wordt bij discrete genegeerd, zo lang deze niet groot genoeg is om als het einde 
van de tekenreeks te worden gedecodeerd. In codes met slechts twee breedtes bestaan slechts smalle en 
brede strepen, die niet meer dan 1 bit informatie bevatten. Codes met meerdere breedtes kennen meestal 
vier breedtes, die veelvouden zijn van wat in vakjargon een module heet. Gestapelde (stacked) codes bevatten 
meer dan één regel met in elke regel een lineaire code. Tweedimensionale codes bestaan in veel soorten. De 
belangrijkste familie is die van de matrixcodes, waarin vierkante vlakken of stippen op een bepaalde manier 
in een raster zijn gerangschikt. RFID of Radio Frequency IDentification (Identificatie met radiogolven) is een 
technologie die van op een afstand informatie inslaat en leest van zogenaamde RFID-’tags’ die op of in 
objecten zitten. RTLS of Real Time Location system is een geavanceerde techniek gebaseerd op actieve RFID 
tags die bedrijven in staat stelt om goederen en personen binnen de bedrijfsgrenzen niet enkel te 
identificeren maar ook te lokaliseren, en dit met hoge nauwkeurigheid. Bij VOICE picking is de code 
gebaseerd op spraakherkenning. 


