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1. Inleiding.
In het laatste decennium hebben bijna alle organisaties te maken gehad met turbulente markten en
verschillende crisissen. Hierdoor is Risicomanagement (proberen risico’s te verkleinen en indien
mogelijk zelfs te benutten om concurrentievoordeel te behalen) een onderwerp geworden dat in
directiekamers hoog op de agenda staat.
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In deze whitepaper gaan we dieper in op de ‘Risicomanagement ‘ gerichte Business IT Alignment en
onderzoeken we of Informatiemanagement- en Applicatiemanagementprocessen hier voordeel uit
kunnen halen.
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We reiken met behulp van een voorbeeld over een kredietverstrekker een mogelijke manier van
samenwerking aan tussen het Risicomanagement framework SABSA®, het Applicatiemanagement
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framework ASL® en het informatiemanagement framework BiSL® .
Het doel van deze whitepaper is om zowel management als medewerkers in het Risicomanagement
domein, als in de Informatiemanagement en Applicatiemanagement domeinen aan het denken te
zetten en met elkaar van gedachte te laten wisselen over samenwerking tussen de drie domeinen.
Ons vermoeden dat daar veel voordeel uit te halen is zal in deze whitepaper worden getoetst.

In hoofdstuk 1: Inleiding zetten we uiteen dat Business IT Alignment (BITA) moet beginnen bij de
Business, en niet bij IT.
In hoofdstuk 2: Business IT Alignment en Risicomanagement laten we de bijdrage zien van
Risicomanagement als proces om Business IT Alignment te ondersteunen. Hoe werkt
Risicomanagement als proces (SABSA).
In hoofdstuk 3 Risicomanagement en BiSL/ASL stellen we vast of, en hoe Risicomanagement iets kan
bijdragen aan het inrichten en uitvoeren van Informatie- en Applicatiemanagement-processen (BiSL
en ASL). We sommen wat belangrijke voordelen voor samenwerking op.
In hoofdstuk 4 Eindconclusies geven we een korte samenvatting met een beknopte conclusie.
In Over de auteurs, stellen we ons zelf voor en Over de ASL BiSL Foundation vindt u de missie van de
stichting en contactgegevens.
Het vakgebied Risicomanagement is erg omvangrijk. Toch denken wij dat met het bij elkaar brengen
van gezichtspunten van drie frameworks: SABSA, BiSL en ASL, belangrijke handvatten kunnen worden
geboden voor het kunnen realiseren van een informatievoorziening die organisaties helpt het hoofd
boven water te houden in tijden van crisis en chaos.
Over het onderwerp kun je gemakkelijk een dik boek schrijven. Ons doel was een (beknopt)
whitepaper te produceren om daarmee bij te dragen aan beeldvorming over de wederzijdse
voordelen van interactie tussen de drie domeinen.

Wat is Risico management? Onze definitie die we in deze whitepaper gebruiken: "het bepalen van (1) de
mate van bescherming tegen de geschatte impact van het mogelijk optreden van schade, verlies en
criminele activiteiten en het (2) vormgeven van deze bescherming in de vorm van organisatorische en
technische maatregelen.
1

2 Pagina 6.
3 ASL® en BiSL® zijn geregistreerde merken van de ASL BiSL Foundation.
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1.1 Het belang van Business IT Alignment.
Waarom is Business IT Alignment (vaak afgekort als: BITA) belangrijk? Om succesvol te zijn moet
iedere organisatie in voldoende mate AGILE zijn. Een organisatie moet een visie hebben maar ook in
staat zijn om voldoende flexibel (en pragmatisch) op onverwachte en verwachte gebeurtenissen
adequaat in te kunnen spelen. IT speelt een belangrijke rol in de mate van beweeglijkheid van een
organisatie.
Om de business goed te kunnen ondersteunen moet IT gaan bewegen op de snelheid van de business.
Ze moeten tegelijkertijd professioneel, proactief en efficiënt met elkaar samenwerken. Alleen dan
faciliteert IT de business in plaats van haar te hinderen.

1.2 De onderwerpen van Business IT Alignment.
IT ondersteunt niet alleen de strategie van de business maar ook:
 de organisatiestructuur;
 managementprocessen;
 medewerkers en hun rollen.
Op deze aspecten moet Business IT Alignment zich dus vooral richten om de business te faciliteren.
Deze punten bepalen voor een groot gedeelte de succesvolle uitvoering van de BiSL en ASL services
aan de business.

Figuur 1 Business IT Alignment: Business en IT werken samen aan het businessdoel.
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2. Business IT Alignment en Risicomanagement.
2.1 Chaos als een gegeven.
We onderzoeken in de volgende paragrafen hoe een op Risicomanagement principes gebaseerde
business-besturing kan aansluiten op IT-ondersteuning vanuit BiSL en ASL processen.
Organisaties hebben in de afgelopen jaren turbulente ontwikkelingen meegemaakt , bijvoorbeeld op
het gebied van techniek (ook op het gebied van ICT), een toenemende, wereldwijde competitie
(globalisering) en lokale en wereldwijde financiële crisissen. Dit is niet van de laatste tijd, in 1987
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beschreef Tom Peters deze ontwikkeling in het boek “Thriving on chaos” en gaf aan dat chaos in de
toekomst een vast gegeven zal blijven. Het boek werd vrijwel direct een ‘must buy’ voor iedere
manager.

Twee voorbeelden van chaos:




Tussen 1999 en 2001 was er sprake van een financiële crisis toen de eBusiness zeepbel
uiteenspatte. Voor veel bedrijven had deze crisis impact op de markt (die kromp) en de eigen
waarde (aandelen kelderden);
In 2007 deed zich de kredietcrisis voor. Sommige banken vielen om, andere banken werden
heel voorzichtig en veel bedrijven kwamen zonder geld te zitten. Investeringen kwamen
daardoor op een laag pitje te staan wat er weer toe leidde dat markten krompen. Op dit
moment zitten we nog midden in de gevolgen van deze crisis.

Door deze gebeurtenissen ging het management zich steeds meer focussen op het verhogen van
winst door het vergroten van inkomsten en het verlagen van kosten. Succesvolle organisaties namen
daarnaast ook zaken als kwaliteitsverbetering en vergroting van het reactievermogen mee. Andere
organisaties zagen deze laatste twee zaken over het hoofd.

De teloorgang van enkele als sterk te boek staande organisaties, zoals Enron, leidde tot een
verhoogde interesse in het fenomeen Risicomanagement. Bedrijven bleken namelijk onvoldoende in
staat te zijn om snel de impact te kunnen bepalen van de veranderde omgeving en hierop te acteren.

Dit is echter een voorwaarde om te blijven bestaan!
ste

Het eerste deel van de 21 eeuw zal de geschiedenis ingaan als de tijd dat de meeste organisaties
vooral ambities hadden om te blijven gedijen op de chaos maar dat ze feitelijk nauwelijks in staat
waren om het hoofd boven water te houden…..

Kunnen we deze situatie veranderen?
4
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2.2 Risicomanagement als managementmodel.
Succesvolle managers weten dat succesvolle business gecreëerd wordt door risico’s te nemen en
risico’s te benutten als kansen. ‘Geen risico’ betekent: ‘geen zaken’. Het geheim van het succes is om
te proberen de risico’s volledig te begrijpen en er voor te zorgen dat de risico’s binnen de grenzen
blijven die de business er aan stelt. In het Engels: ‘To ensure that the risk is within the business risk
appetite of the organisation’. De (vastgestelde!) risico’s die zich in de onderstaande figuur in het
groene (linkse) gebied bevinden vallen binnen de risk appetite (welk mate van risico’s willen we
dragen) en risk tolerance (welke mate van risico’s kunnen we dragen). Voor de risico’s die in de rode
(rechtse) en gele (midden) gebieden vallen kunnen maatregelen worden genomen als ze zich
voordoen. En voor het geval ze zich voor kunnen doen, kunnen er alvast maatregelen bedacht
worden om de risico’s te managen. Door deze proactieve Risicomanagementprocessen neemt de
wendbaarheid, flexibiliteit en weerbaarheid van de organisatie enorm toe.
1.

Met welke risico’s kan de business leven:

2.

Met welke risico’s kan de business niet (over)leven:

3.

Blijf het middengebied over: Met welke risico’s voelt de business zich niet op zijn gemak. Het
eindresultaat van de drie stappen is dan:

Management attentie en reactievermogen zijn vooral van belang voor risico’s die zich in de rechter
onderkant van bovenstaand model bevinden.
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Denk daarbij aan bijvoorbeeld risico’s die zich statistisch 1 keer in de 5000 jaar voordoen. Die hebben
een lage waarschijnlijkheid (likelyhood), maar ze kunnen zich ook in het eerste jaar voordoen. In korte
tijd kan een risico met grote impact maar met een lage waarschijnlijkheid zich bewegen naar het rode
onacceptabele deel en daar de grote impact uitoefenen (zie de blauwe pijl).
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Een vereenvoudigd voorbeeld van een kredietverstrekker:
Stel, iemand wil een lening afsluiten. Om een integriteitscheck te kunnen uitvoeren is er binnen het
proces op verschillende momenten verschillende informatie nodig. In stap 1 wordt bijvoorbeeld
vastgesteld of de persoon degene is die hij zegt dat hij is (zo niet dan stopt hier het proces). Hierbij
wordt informatie gebruikt over de identiteit van de persoon.
In stap 2 wordt gecontroleerd of de persoon kredietwaardig is en al niet teveel schulden heeft (zo ja
dan stopt hier het proces). Hierbij wordt informatie gebruikt over de kredietwaardigheid van de
persoon.
Als deze informatie niet (tijdig) beschikbaar is komt het proces tot stilstand en loopt de business
omzet mis. Als dat lang genoeg duurt, kan de business zelfs failliet gaan. Dit risico zit dan in het rode
(rechtse) gebied. Adequate maatregelen moeten er voor gaan zorgen dat het risico zich minimaal in
het gele gebied (midden) moet bevinden maar liever nog in het groene (linkse).

Hier kunnen de volgende toleranties voor worden vastgelegd:
De identiteitsinformatie is maximaal 3 keer per jaar 10 minuten onbeschikbaar: groen
De identiteitsinformatie is meer dan 2 uur onbeschikbaar: rood*
De identiteitsinformatie is maximaal 1 keer per jaar tussen de 10 minuten en 2 uur onbeschikbaar:
geel.
(* want de klant loopt direct weg).
De kredietinformatie is maximaal 3 keer per jaar 1 uur onbeschikbaar: groen
De kredietinformatie is meer dan 8 uur onbeschikbaar: rood**
De kredietinformatie is maximaal 2 keer per jaar tussen de 1 uur en 8 uur onbeschikbaar: geel.
(**want de klant heeft het krediet dan niet meer nodig).
De afweging “Kunnen we ‘leven’ met geel of moeten we nog meer investeren in maatregelen tot het
groen is” is een belangrijk onderdeel van het proces Risicomanagement.
Datzelfde geldt voor de overweging: maken we, als we investeren totdat onze risico’s zich in het
groene gebied bevinden, meer omzet en winst omdat dan potentiele klanten allemaal naar ons toe
komen?
En, als geel acceptabel is dan moet er direct actie worden ondernomen als de onbeschikbaarheid in
de rode zone dreigt (!) te geraken. Dat is bijvoorbeeld het geval als de identiteitinformatie 1 uur en 50
minuten onbeschikbaar is.
Het gele gebied is in dit voorbeeld ‘Incidentmanagement’ tijd.

5 We gebruiken dit voorbeeld in de whitepaper als rode draad. We beperken ons in dit voorbeeld tot de

eerste twee processtappen van het business proces ‘integriteitcheck’.
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2.3 SABSA: Risicomanagementproces.
6

SABSA® is een framework dat processen beschrijft om aan business gerelateerd Risicomanagement
te doen. In dit hoofdstuk geven we kort aan wat het Risicomanagementproces inhoudt en wat het
oplevert.
Het Risicomanagementproces start door risico’s in termen van potentiële impact op de business te
beschouwen voor de vastgestelde risico's (de risicodoelstellingen) zoals beschreven in de vorige
paragraaf. De impact kan zowel kwalitatief als kwantitatief zijn.

Figuur 2 Kwantificeren van risico's

Het kwantificeren van business risico’s begint met het vaststellen van de waarschijnlijkheid
(likelihood) dat een risico zich voordoet en deze af te zetten tegen de impact die het risico heeft op de
business als het zich voordoet.
Voorbeeld: de bedreiging (threat) van een risico kan hoog zijn. Als de kwetsbaarheid (vulnerability)
van de organisatie laag is dan is de overall likelihood laag.
Risk mitigation (het proces om risico’s aanvaardbaar te maken) wordt uitgevoerd door de
kwetsbaarheid van de organisatie te verlagen of de impact van een risico te verkleinen.
In termen van Risicomanagement termen kennen we vier soorten response op risico’s: accepteren,
mitigeren, vermijden of verplaatsen.
Een volgende stap is het prioriteren van de risico’s. Deze stap is zo belangrijk omdat niet alle risico’s
hetzelfde niveau van aandacht behoeven. Met andere woorden: sommige risico’s zijn cruciaal, andere
zijn verwaarloosbaar. Door deze priorisering bereik je dat de aandacht aan de juiste risico’s wordt
gegeven, waardoor je je investeringen optimaal kunt inzetten.

6 Het gehele SABSA framework is beschreven in: ‘Enterprise Security Architecture’.

Zie voor SABSA http://www.sabsa-institute.org/

8

Figuur 3 Prioriteren van risico’s

Figuur 4 Aandacht daar waar dat nodig is

Risico priorisering is een 3-dimensioneel probleem dat het best kan worden uitgevoerd door het op te
splitsen in twee 2-dimensionele arrays. Dit betekent dat de bedreiging (threat) tegenover de
kwetsbaarheid van de organisatie (vulnerability) wordt vastgesteld wat resulteert in de mate van
waarschijnlijkheid (likelihood). Deze likelihood kan vervolgens worden afgezet tegen de risico’s.
De kleur is dus een indicatie van in welke mate er wordt afgeweken van de vastgestelde risico's (de
risicodoelstellingen) en waar aandacht nodig is om deze afwijkingen te corrigeren. Het spreekt voor
zich dat de risico’s in het rode en gele vlak het meeste aandacht behoeven. De donkergroene risico’s
vragen geen actie, de lichtgroene kun je bijvoorbeeld monitoren.

2.3.1 Investeren in de juiste risico’s.
Deze benadering van Risicomanagement leidt er toe dat er alleen tijd en geld wordt geïnvesteerd in
risico’s die bedreigingen opleveren voor de business. Er wordt op deze wijze voorkomen dat alle
aandacht uitgaat naar risico’s die voor de business niet of slechts in beperkte mate relevant zijn. De
afweging hiervan ligt in de business (Demand). De koppeling van business strategie en business
doelstellingen aan risico’s is een belangrijke voorwaarde dat Risk Alignment zich richt op risico’s die
7
voor de business relevant zijn en dat de Kosten -kwaliteit verhouding in balans is.

7

‘Kosten’ zijn niet alleen in euro’s maar ook in termen van inspanning en kwaliteit van het serviceniveau.
Risico’s kunnen bijvoorbeeld leiden tot (te) zware procedures, (te) lange doorlooptijden door extra
activiteiten, (te) veel controls die (te) vaak gemonitord moeten worden, etc.
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2.4 Eén bron met business requirements.
Alle IT programma’s, projecten en dienstverlening zouden afgestemd moeten zijn op de zelfde set
actuele business requirements!

De vraag is: Hoe kun je dit bereiken?
Risicomanagement is een complex proces. Denk hierbij aan de volgende activiteiten:






Identificatie, beoordeling en priorisering, zoals dit is beschreven in de voorgaande paragrafen;
Maatregelen treffen, zoals bijvoorbeeld het implementeren van beheersmaatregelen (in security
termen ‘controls’ genoemd);
Het kiezen en het inzetten van maatregelen om de risico’s te monitoren;
Real-time monitoring en signalering als de controls een (ingestelde) grens dreigen te
overschrijden;
Ondervangen van beperkingen van de organisatie, IT en leveranciers om maatregelen te
realiseren.

Als je je daarnaast realiseert dat de risico’s in de tijd zullen veranderen en dat ze afhankelijk zijn van
zaken als geografie, veranderingen in de omgeving van de organisatie en mensen, zal het duidelijk zijn
dat het Risicomanagementproces vraagt om een robuust procesmodel met een bewezen aanpak.

Risicomanagement-informatie moet vastgelegd en bijgehouden worden
zodat ze gemanaged en gebruikt kan worden.
Het SABSA-proces dat risicomanagement-informatie oplevert en beheert is het Business Attributes
Profile-proces, of kortweg het BAP-proces. In het volgende hoofdstuk gaan we nader in op het BAP
proces.
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2.5 Business Attribute Profiling (BAP) proces.
BAP reikt een oplossing aan om de requirements ten aanzien van het beheersen van risico’s en de
bijbehorende beheersmaatregelen (controls) stap voor stap inzichtelijk te maken en up-to-date te
houden. BAP bestaat uit drie abstractielagen: Business strategy, IT strategy en Logical IT services.

Figuur 5 Drie abstractielagen van BAP

2.5.1 Abstractielaag 1: business strategie.
Het BAP proces begint top-down met het vaststellen welke strategie de business heeft. Dit omvat het
vaststellen van het ambitieniveau van de organisatie. Een omzetverhoging van 10% is hiervan een
voorbeeld. Vervolgens wordt vastgesteld wat de Critical Success Factors (CSF's) zijn om dit
ambitieniveau te realiseren.

Figuur 6 Critical Success Factors

Een voorbeeld van een CSF is ‘Meer omzet genereren door meer kredieten te verstrekken’.
Het is hierbij belangrijk om je te realiseren dat BAP niet met de business praat over
Risicomanagement en security zaken. BAP praat met de business over de business. Over doelen,
relaties, markten, mensen, materialen, financiën, productie en logistiek. En stelt bijvoorbeeld vast aan
welke requirements op het gebied van externe wetgeving en interne regelgeving moet worden
voldaan.
De output van deze stap uit het BAP proces beschrijft alle business requirements in business termen.
In deze integrale set business requirements bevinden zich ook de requirements voor
Risicomanagement en security (maar nog niet in de vorm van risicodoelstellingen).
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2.5.2 Abstractielaag 2: IT strategie.
Uit de set business requirements destilleert het BAP-proces een set van aspecten die van belang zijn
voor het realiseren van de business strategie (denk aan de organisatiestructuur,
managementprocessen en medewerkers en hun rollen zoals beschreven in 1.2).
Vanuit de definitie van de business strategie worden de eisen aan de informatievoorziening bepaald
op basis van een IT-weergave van de aspecten die relevant zijn voor het realiseren van de business
strategy. Dit is een eerste afstemming tussen business demand en IT supply op strategisch niveau.
Door deze aspecten te bezien in het licht van CSF's worden de risicodoelstellingen en maatregelen
bepaald zoals beschreven in paragraaf 2.2. en 2.3. Het bepalen van de maatregelen gebeurt niet tot in
detail maar tot op het niveau van logische IT-services. Dit geeft de vrijheid in keuze (afhankelijk van
waar dit het best de business-belangen dient) of een maatregel bijvoorbeeld op procesniveau, in de
applicatie of op infrastructuur niveau wordt geïmplementeerd. Dit wordt verder toegelicht in de
volgende paragraaf. Wat op dit niveau wel in detail gebeurt, is het SMART maken van de
risicodoelstellingen in de vorm van KPI's (Key Performance Indicator). Een voorbeeld van een KPI op
dit niveau is: Het mag niet vaker dan 1 keer per maand voorkomen dat de informatie die nodig is voor
kredietverstrekking niet beschikbaar is". Deze KPI’s komen terug op een balanced Score Card. Dit is
laag twee in de figuur.

Figuur 7 Balanced Score Card

2.5.3 Abstractielaag 3: Logische IT services.
De laatste BAP-laag is een detaillering van de KPI’s naar het logische IT-services-niveau.

Figuur 8 KPI drivers

Als na het eventueel uitvoeren van een risicoanalyse wordt vastgesteld dat de logische service die
nodig is om de beschreven KPI te halen "centrale data toegang is", kan een voorbeeld van een KPI op
12

het niveau van logische service zijn: ‘Informatie in een processtap moet binnen een vastgestelde tijd
beschikbaar zijn’. Bijvoorbeeld: identiteitsinformatie binnen 2 uur.
De KPI’s zijn concrete requirements die input vormen voor het vaststellen van services en service
levels voor een groot aantal processen en ontwikkelingen. Bijvoorbeeld:












RFI / RFP processen;
Projectmanagement;
Contractmanagement;
Service level-management en SLA;
Informatiebeheerprocessen;
Applicatiebeheerprocessen;
IT-infrastructuurbeheerprocessen;
Product / Service-evaluaties;
‘Moving to the Cloud’;
‘Bring-your-own-device’ (BYOD);
‘Het nieuwe werken’.

Uit het BAP-proces komen dus drie hoofdproducten die samen de basis vormen voor de ‘repository’
met business requirements:
1.
2.
3.

Een overzicht van alle ‘Corporate Critical Success Factors’ (CSF’s) die door het gehele
management wordt herkend als dè drivers voor het succes van de organisatie;
Een ‘Balanced Score Card’ die voorzien is van relevante en betekenisvolle ‘key performance
indicators’ (KPIs);
De concrete invulling van de KPI’s.

2.5.4 Real time dashboard.
De Balanced Score Card kan ook worden gebruikt als real time dashboard om het senior management
8
te informeren. Zie de volgende figuur waarbij de business attributes die in dit voorbeeld groen zijn
als ze als gewenst functioneren en rood zijn als ze managementattentie verlangen.

Figuur 9 Balanced Score Card als management dashboard

Business attributes: de risicodoelstellingen/KPI 's worden gedefinieerd voor specifieke
eigenschapskenmerken (attributen) van de IT om hiermee de eisen aan de IT op atomair niveau
te kunnen beschrijven.
8
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2.6 Conclusie Risicomanagement.
De Balanced Score Card met de Business attributes en KPI’s vormt in feite een centrale
Risicomanagement-bron (BAP repository) voor alle bedrijfsprocessen. Ze leiden tot het nemen van
beslissingen die gebaseerd zijn op onderbouwde informatie.

BAP
repository

In het volgende deel van deze whitepaper zullen we onderzoeken of en hoe Risicomanagement met
de centrale informatiebron waar alle requirements inzitten, kan bijdragen aan het effectief uitvoeren
van Applicatiemanagement (ASL) en Informatiemanagement (BiSL) services.
In het kader van deze whitepaper beperken we ons tot het IT-domein. Uiteraard kan bovenstaande
proces op analoge wijze ook een belangrijke bijdrage leveren aan het uitvoeren van andere processen
in een organisatie, zoals productieprocessen, inkoopprocessen en human resourcemanagementprocessen.
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3. Risicomanagement en BiSL/ASL.
In dit deel beschrijven we de relatie tussen SABSA en Informatiemanagement- en
Applicatiemanagement-processen en tonen we met voorbeelden aan dat een BAP Repository helpt
bij het definiëren van eenduidige requirements en KPI’s.

3.1 Risicomanagement voor BiSL en ASL.
In het voorgaande deel hebben we Risicomanagement en SABSA uitgelegd. In het kort:
Het uitgangspunt van Risicomanagement is dat business gebaseerd is op het ‘bewust nemen van
risico’s’.
Aan business processen hangen risico’s, die je met beheersmaatregelen kunt/wilt mitigeren. Dat kan
met behulp van SABSA-processen. De risico-beheersmaatregelen kun je uniformeren met de
kwaliteitscriteria uit de Business Attribute Profile Repository (BAP). Je kunt dan deze Repository ook
gebruiken om te checken of je volledig bent in de implementatie van risico-beheersmaatregelen. Je
kunt bovendien bewaken wat de status ervan is. De management rapportage die uit de BAP komt is te
gebruiken voor monitoring, inrichting en uitvoering van het Risicomanagementproces.
Een centrale vraag is: “Kun je op basis van Risicomanagement je Informatiemanagement- en
Applicatiemanagement-processen en services inrichten, uitvoeren en managen?”
Indien het antwoord Ja is: Hoe ziet die relatie tussen SABSA, BiSL en ASL er dan uit?

3.2 Domeinen van IT dienstverlening
In het algemeen wordt ervan uitgegaan dat ICT-dienstverlening en –beheer bestaat uit drie aparte
domeinen die in grote mate afhankelijk van elkaar zijn. Deze drie domeinen leveren gezamenlijk de
service die de eindgebruiker dagelijks ervaart.

Figuur 10 De drie domeinen van IT beheer en hun rollen

We beperken ons in deze whitepaper tot de groene (ASL) en blauwe (BiSL) bollen uit de figuur ‘drie
domeinen van IT beheer’. Je kunt je voorstellen dat de rode (ITIL) bol eveneens kan profiteren van
Risicomanagement, maar dit hebben we in deze whitepaper niet uitgewerkt.
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3.3 Wat is Informatiemanagement?
We richten ons in deze whitepaper op Informatiemanagement- en Applicatiemanagementprocessen.
We lichten de bijbehorende beheerprocesmodellen in het kort toe.
Allereerst geven we een korte introductie van Informatiemanagement volgens het BiSL-procesmodel.
BiSL (Business information Service Library) is een model dat beschrijft hoe een organisatie
Informatiemanagement kan uitvoeren. Informatiemanagement betreft het instandhouden van de
functionaliteit van de informatievoorziening (zowel geautomatiseerd als niet-geautomatiseerd). Doel
is om de informatievoorziening optimaal te laten aansluiten op de betreffende bedrijfsprocessen. De
organisatie die eigenaar is van het proces is eindverantwoordelijk voor de benodigde
informatievoorziening en daarmee ook voor Informatiemanagement. Informatiemanagement dient
dan ook vaak als opdrachtgever voor Technisch beheer en Applicatiemanagement uit naam van de
business.

Figuur 11 BiSL framework

9

3.4 Wat is Applicatiemanagement?
Application Service Library (ASL) is een model dat beschrijft hoe een organisatie Applicatiebeheer uit
kan voeren. Applicatiemanagement betreft het beheer en onderhoud van applicaties
(programmatuur en Repositories) ten behoeve van de informatievoorziening voor de
bedrijfsprocessen. Applicatiemanagement onderhoudt de functionaliteit en werking van de
informatievoorziening. Vaak voert Applicatiemanagement ook taken uit die bijna binnen het business
proces behoren, zoals het opstarten van een salarisverwerking na een opdracht van de afdeling HRM.

9 Bron: Pols, R. van der e.a., ‘BiSL, een framework voor business informatiemanagement’,

2

de

Herziene druk, 2012, VHP.
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Figuur 12 ASL framework

10

BiSL en ASL zijn opgebouwd uit zogenaamde procesclusters. Deze clusters bevatten bij elkaar horende
processen. De clusters zijn verdeeld over drie lagen: Richtinggevende processen, sturende processen
en uitvoerende processen.

3.5 Business IT alignment op de IT-services.
De services die Informatiemanagement en Applicatiemanagement leveren aan de business zijn, als
het goed is, precies afgestemd op de eisen die de business eraan stelt. Dat is het doel van BiSL en ASL:
De optimale afstemming tussen Business en IT, want te veel service is onnodig duur; te weinig service
bedreigt de continuïteit en performance van de business-processen.
Hoe wordt de service en het niveau van de service gepland in BiSL en in ASL? We kijken hier naar het
tactisch niveau van BiSL en ASL omdat daar vooral de belangrijkste (dagelijkse) afstemming en
besturing van vraag en aanbod plaats vindt.

3.5.1 BiSL
Voor de planning van Informatiemanagement-services heeft BiSL het proces Behoeftemanagement
opgenomen. Dit proces inventariseert aan welke services de business behoefte heeft op het gebied
van Informatiemanagement. Vervolgens vindt vertaling plaats naar uitvoerende processen en
11
achterliggende domeinen (Applicatiemanagement en Technisch beheer ). Business
Informatiemanagement fungeert hier als opdrachtgever naar Applicatie-beheer en Technisch beheer,
die een rol als opdrachtnemers hebben.

10

Bron: Pols, R. van der, ‘ASL 2, een framework voor applicatiemanagement’, 2009, VHP

Technisch beheer houdt zich eveneens bezig met het afstemmen van vraag en aanbod op het gebied van
IT services. Technisch beheer gebruikt hiervoor veelal het ITIL-proces Service Level Management. ITIL en
technisch beheer laten we in deze whitepaper buiten beschouwing.
11
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3.5.2 ASL.
In ASL is Contractmanagement het proces waarin vraag en aanbod op het gebied van
Applicatiemanagement-services op elkaar worden afgestemd. Kwaliteitsmanagement is het proces
dat de eisen vertaalt, beheert en bewaakt waar de services aan moeten voldoen om de afspraken na
te kunnen komen.
In onderstaande figuur is de tactische afstemming tussen Business en IT aangegeven.
Business Service requirements

3.5.3 Over welke Service requirements hebben we het?
In veel gevallen worden er tussen Business en IT afspraken gemaakt over services en service levels. De
business levert de Service requirements op en IT zorgt er voor dat ze worden ingebed in
Informatiemanagement- en Applicatiemanagement-processen. Het gaat daarbij over onderwerpen
als:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Openingstijden van loketten;
Reactie en oplostijden in geval van storingen en gebruiksvragen;
Beschikbaarheid van informatie(systemen);
Capaciteit van informatie(systemen);
Continuïteit van informatie(systemen);
Toegangsbeveiliging van informatie(systemen);
Doorvoeren van wijzigingen op informatie(systemen);
Onderlinge communicatie en escalatiestromen;
Kosten en doorbelasting van services.

Hierbij doet ICT zijn uiterste best om een zo goed mogelijke service te leveren. In de praktijk zien we
dat vaak leiden tot:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Onnodige ruime of te krappe openingstijden van loketten;
Verliezen van controle over reactie- en oplostijden in geval van storingen en gebruiksvragen,
hoge werkdruk support-organisatie;
Onnodig ruime of een te beperkte beschikbaarheid van informatie(systemen);
Over- ondercapaciteit van informatie(systemen);
Overdaad of gebrek aan maatregelen voor continuïteit van informatie(systemen);
Overbeveiliging of onderbeveiliging van alle informatie(systemen);
Overhaast doorvoeren van wijzigingen op informatie(systemen);
Ongestructureerde communicatie en escalatiestromen;
Niet meer uit te leggen kosten en een te hoge doorbelasting van services.
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Met als resultaat: Ontevredenheid van de Business over de IT serviceverlening. Deze ontevredenheid
kan zowel kwalitatief als kwantitatief van aard zijn.

3.5.4 BiSL en ASL zijn vooral service- en klantgericht.

Zowel in BiSL als in ASL zijn de Service requirements en Service delivery gericht op de dienstverlening
aan klanten. Dat is logisch want de doelstelling die IT zich stelt is dat klanten (afnemers) zo tevreden
als mogelijk moeten zijn. We noemen dat: ‘Optimale dienstverlening tegen gerechtvaardigde kosten’.
IT-medewerkers die zich bezighouden met service hebben dan ook van nature een dienstverlenende,
klantgerichte houding. In de BiSL- en ASL-modellen, die een gevolg zijn van deze houding, zie je dan
ook alleen de processen terug die zich specifiek richten op serviceverlening aan klanten (business).
Het lijkt er op dat er hier toch iets ontbreekt: klanten zijn immers in veel organisaties helemaal niet zo
tevreden over de service.

Wat zouden we anders moeten doen?
3.6 Risicomanagement en BiSL/ASL
We willen hier zeker niet pleiten voor een totale omslag in het denken en werken van IT, Informatie
management en Applicatie management. Maar zoals we hiervoor geconcludeerd hebben, lijkt de
manier waarop BiSL en ASL Service-requirements verkrijgen, verwerken en service leveren, niet
optimaal te zijn: Business is immers vaak ontevreden en IT lijkt of is vaak te duur.
Als we kijken naar het doel van Risicomanagement ( zoals we dat in hoofdstuk 2 van de whitepaper
hebben uitgelegd) kan daar een sleutel liggen om een bijdrage te leveren aan Business IT Alignment
èn tevreden klanten èn gerechtvaardigde kosten. Je kunt motiveren wat je doet en uitleggen waarom
je het doet.
Uiteindelijk wordt hetzelfde doel nagestreefd maar is het Risicomanagement-denken als vertrekpunt
voor het vaststellen Service requirements een andere invalshoek dan het klanttevredenheidsdenken
uit BiSL en ASL.
Hoe zou het zijn als we het Business Attribute Profile (BAP) proces en de BAP-Repository gebruiken
om de Service requirements voor Informatie- en Applicatiemanagement-processen in te regelen?
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3.7 BAP en Service requirements.
Het BAP-proces is gebaseerd op Business Risicomanagement: denkend vanuit Risicomanagement
komen tot Risico-beheermaatregelen. Risico-beheermaatregelen kunnen een directe link met
Informatie- en Applicatiemanagement -processen hebben (zie kader). Omdat het Business Attribute
Profile en de KPI’s vastgesteld zijn aan de hand van Risico-kwantificering (Likelihood-Impact) is er
altijd een relatie tussen Businessvraag en IT-aanbod en ook terug: van IT-aanbod terug naar de
Businessvraag.

Een voorbeeld van Risico beheermaatregelen in het kader van Informatie- en Applicatiemanagement:
Als de business liever niet langer dan 10 minuten maar zeker niet langer dan 2 uur achtereen zonder
identiteitsinformatie kan functioneren, kunnen Risicobeheer-maatregelen zijn:




Gebruiksondersteuningsproces dat zorgt dat gebruikers binnen 10 minuten geholpen worden als ze
niet verder kunnen werken;
Incidentmanagementproces dat binnen 2 uur storingen oplost;
Uitwijksysteem en escalatieproces in geval de 2 uur storingstijd overschreden (dreigt te) worden.

Als de business liever niet langer dan 1 uur maar zeker niet langer dan 8 uur achtereen zonder kredietinformatie
kan functioneren, kunnen Risicobeheer-maatregelen zijn:




Gebruiksondersteuningsproces dat zorgt dat gebruikers binnen 1 uur geholpen worden als ze niet
verder kunnen werken;
Incidentmanagementproces dat binnen 8 uur storingen oplost;
Uitwijksysteem en escalatieproces in geval de 8 uur storingstijd overschreden (dreigt te) worden.

De maatregelen (en kosten/baten) zijn hierdoor direct afhankelijk van de mate van risico die de
business kan en wil nemen. Service requirements zijn via de BAP-repository direct verbonden aan de
business-behoefte. Merk op dat de Risicobeheermaatregelen precies zijn toegespitst op de
betreffende informatieclassificatie.
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3.8 De Business IT Alignment-oplossing met het gebruik van BAP.
Omdat het BAP-proces vanuit een Risicomanagement-view ‘Business Service requirements’ (in BAP:
Balanced Score Card en KPI’s) oplevert, kunnen deze (ook!) gebruikt worden om de services en
serviceniveaus te richten in de Informatie- en Applicatiemanagement-processen. Het BAP levert
zowel de input (fysiek vanuit een centrale repository met Business Attribute Profiles) en de
managementrapportage (als Balanced Score card). In de volgende figuur is dat schematisch
weergegeven:

Business requirements

BAP
repository

Management analysis

Requirement analysis
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3.9 De kracht van Risicomanagement-gericht Informatie- en
Applicatiemanagement.
Het inrichten en uitvoeren van Informatie- en Applicatiemanagement-processen op basis van
Risicomanagement heeft, ten opzichte van de gangbare situatie een aantal belangrijke voordelen. De
belangrijkste daarvan sommen we hieronder op:
Governance: Risicomanagement is een gestructureerd, top-down gestuurd business proces. In dit
proces wordt vastgesteld welke risico’s al dan niet gemitigeerd moeten worden en welke
maatregelen hiervoor genomen worden;
Transparantie: De beheersmaatregelen zijn altijd terug te voeren naar de risico’s en vice versa. Men
kan dus altijd achterhalen waarom risico’s gemitigeerd moeten worden en waarom de bijbehorende
beheersmaatregelen genomen zijn. De mate van klanttevredenheid komt daardoor uit de
‘gevoelszone’ en kosten-baten zijn te verklaren;
Integratie: De centrale repository met daarin alle Business Attribute Profiles levert voor alle ITbeheerprocessen (maar ook voor andere domeinen zoals HRM, Inkoop etc.) één actuele, up-to-date
en juiste informatiebron op waardoor beheersmaatregelen integraal op elkaar afgestemd kunnen
worden en veranderingen in requirements meteen bekend zijn bij stakeholders.
Chaosbestendigheid: In het begin van deze whitepaper stelde we vast dat organisaties
Risicomanagement moeten uitvoeren om te kunnen overleven in chaos en crisis. Door
Risicomanagement te gebruiken als input voor Informatie- en Applicatiemanagement-processen
dragen deze vanzelf bij aan de chaosbestendigheid van een organisatie.

4. Eindconclusie.
Uit verschillende cases blijkt dat Risicomanagement nodig is om organisaties bestand te laten zijn
tegen chaos en crisissen. Maar ook om de juiste investeringen te doen om de meest bedreigende
risico’s te mitigeren tot een aanvaardbaar niveau. Risicomanagement is niet meer nice-to-have maar
need-to-have. Risicomanagement staat dan ook in veel organisaties op de agenda van het hoogste
management. In deze whitepaper worden de resultaten weergegeven van ons onderzoek naar de
vraag of we Risicomanagement ook kunnen gebruiken om met de Informatie- en
Applicatiemanagement-processen de business beter te laten ondersteunen. Met andere woorden:
kunnen Risicomanagement (SABSA), Informatiemanagement (BiSL) en Applicatiemanagement (ASL)
voordeel van elkaar hebben? We hebben daartoe het Business Attribute Profiling proces (BAP) van
SABSA proberen te linken aan BiSL en ASL processen. Het resultaat daarvan blijkt op verschillende
gebieden enorme voordelen te kunnen opleveren voor Business èn IT: Governance, Transparantie,
Integratie en Chaosbestendigheid!

We raden iedere organisatie aan om Business IT Alignment en Risicomanagement
hoog op de agenda te zetten.
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