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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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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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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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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 IP1)     
Wireless datacommunicatie (PDA2,…)     
Statische website (enkel informatief)     
Interactieve website (vraag en antwoord)     
Transactionele website (diensten via net)     
Bedrijfsportaal3      
Intranet4     
Extranet5     
Blog digitaal dagboek     
Tax on web     
Online banking     
Isabel6     
Certipost7     
E-inkopen (digitaal kopen)     
E-verkopen (digitaal verkopen)     
EDI Electronic Data Interchange8     
E-governement9     
E-learning10     
ASP Application Service Provider11     
Web 2.012     
 Hoeveel aandachtspunten heeft u? ……………. 

                                                           
1 Bij Voice over IP of VoIP wordt het Internet of een ander IP-netwerk gebruikt om spraak te transporteren. 
2 Personal Digital Assistant zoals de Blackberry. 
3 In internetverkeer wordt portaal gebruikt als een web-pagina die dienst doet als ‘toegangspoort’ tot een 
reeks andere websites. 
4 Een intranet is een privaat netwerk binnen een organisatie. 
5 Een extranet is een gedeelte van intranet dat beschikbaar is voor anderen, buiten de organisatie. 
6 Isabel is een softwarepakket waarmee beveiligde transacties via internet met banken of met de overheid 
gebeuren. 
7 Certipost (van de Belgische post) dient voor beveiligde elektronische communicatie. 
8 Electronic Data Interchange (EDI) is een standaard voor de elektronische uitwisseling van bepaalde 
bedrijfsdocumenten, zoals orders, rekeningen, en bepaalde berichten of bevestigingen. 
9 Gebruik van informatie- en communicatietechnologie bij overheidsdiensten/informatie/communicatie. 
10 E-learning in brede zin is: elke leervorm die gebruik maakt van een computernetwerk voor distributie, 
communicatie en ondersteuning. 
11 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. 
12 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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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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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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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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Module 8: ICT en telewerken 
 
Bij telewerken komen zowel technische als organisatorische aspecten kijken: het werk, de 
telewerker, de bedrijfsomgeving en de afstandslocatie13. 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?  

                                                           
13 Meer info http://www.tijdvoortelewerk.be/Handleiding-AndersWerken.pdf  
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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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Welke 
bedrijfsactiviteiten en 
ICT zijn er? [M1]

Welke 
veranderingen
zijn gewenst? [M1 & M2]

Hoe kan ICT de 
veranderingen
ondersteunen? [M2 & M9]

Wat is nodig aan 
ICT infrastructuur?
[M3 & M4]

Wat is het ICT 
budget? (aankoop en 
onderhoud)Wie of waar 

wordt ICT beheerd, 
onderhouden, update 
gemaakt? [M5]

I
N

F
O

R

M
A

T
I

E

Hoe de efficiëntie 
evalueren? 
(productiviteit, 
kwaliteit, …)

Wat zijn de gevolgen 
voor het 
personeelsbeleid?
[M8]

Wat zijn de gevolgen 
voor de competenties 
van de werknemers?
[M7]

Wat is de impact op de 
arbeidsorganisatie?
[M6]

C
O

M
M

U

N
I

C
A

T
I

E

Aandachtpunten
ICT project

Welke 
bedrijfsactiviteiten en 
ICT zijn er? [M1]

Welke 
veranderingen
zijn gewenst? [M1 & M2]

Hoe kan ICT de 
veranderingen
ondersteunen? [M2 & M9]

Wat is nodig aan 
ICT infrastructuur?
[M3 & M4]

Wat is het ICT 
budget? (aankoop en 
onderhoud)Wie of waar 

wordt ICT beheerd, 
onderhouden, update 
gemaakt? [M5]

I
N

F
O

R

M
A

T
I

E

Hoe de efficiëntie 
evalueren? 
(productiviteit, 
kwaliteit, …)

Wat zijn de gevolgen 
voor het 
personeelsbeleid?
[M8]

Wat zijn de gevolgen 
voor de competenties 
van de werknemers?
[M7]

Wat is de impact op de 
arbeidsorganisatie?
[M6]

C
O

M
M

U

N
I

C
A

T
I

E

Aandachtpunten
ICT project

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? 
 


