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Abstract 

Door veranderende wet- en regelgeving zal een deel van het uitzendwerk in de toekomst weinig tot 

geen bestaansrecht meer hebben. Uitzendorganisaties moeten transformeren naar nieuwe 

businessmodellen om concurrerend te blijven. Echter ligt de focus van uitzendorganisaties 

voornamelijk bij het digitaliseren en efficiënter maken van administratieve processen. De grootste 

knelpunten daarbij zijn de verouderde IT-infrastructuur en het feit dat data zich bevindt over 

verschillende afdelingen die vaak in afzonderlijke silo’s werken. Enterprise Architectuur (EA) kan 

worden ingezet om deze complexiteit te managen door inzicht te geven in de samenhang tussen 

processen en IT-systemen. 

Om de voordelen te benutten moet EA geïmplementeerd worden, wat weerstand kan opwekken 

binnen een organisatie. Door het toepassen van het REAP model van Syynimaa (2015) is inzicht 

verkregen in wat de adoptie van EA betekent binnen het domein van de uitzendbranche.  

Uit dit onderzoek is gebleken dat adoptie van EA binnen het domein van de uitzendbranche moeilijk is. 

Business-IT alignment ontbreekt en er ontstaat veel weerstand bij veranderingen door een gebrek aan 

de juiste vaardigheden op het gebied van project- en changemanagement. Daarnaast is door de 

decentrale organisatiestructuur veel overtuigingskracht nodig bij veranderingen.

Sleutelbegrippen 
Enterprise Architectuur, Enterprise Architectuur adoptie, uitzendbranche, weerstand, REAP model 



iii 

Samenvatting 

In de huidige samenleving is digitalisering voor organisaties een belangrijke factor om relevant te 

blijven. Ook binnen de uitzendbranche staat Digitale Transformatie (DT) hoog op de agenda. Door 

veranderende wet- en regelgeving en toenemende eisen en verwachtingen van klanten zal het 

uitzendwerk in zijn huidige vorm in de toekomst weinig bestaansrecht meer hebben (Jongkind, 2021). 

In een onderzoek van de ING (2021) wordt de verwachting uitgesproken dat de traditionele uitzender 

zich steeds meer richting HR-dienstverlener zal moeten bewegen, waarbij ze bedrijven zoveel mogelijk 

ontzorgen op het gebied van HR. De focus van uitzendorganisaties ligt echter voornamelijk nog bij het 

digitaliseren van interne bedrijfsprocessen en minder bij het transformeren naar nieuwe 

businessmodellen. De reden dat veel uitzendorganisaties moeite hebben met deze transitie is dat zij te 

maken hebben met verschillende uitdagingen op het gebied van digitalisering.  

EA kan worden ingezet om deze complexiteit te managen. EA is een beschrijving van een organisatie 

vanuit een geïntegreerd business- en IT perspectief met als uitgangspunt het verbeteren van de 

business- IT alignment (Kotusev, 2019a). Een doordachte EA is in een DT cruciaal om een vernieuwd 

bedrijfsontwerp te realiseren dat recht doet aan de nieuwe realiteit en flexibel kan inspelen op 

toekomstige ontwikkelingen (Beijen, 2021). Om de voordelen van EA te benutten moet EA geadopteerd 

worden binnen de organisatie. De adoptie van EA blijkt in de praktijk een grote uitdaging. Het is 

belangrijk om te begrijpen welke factoren van invloed zijn op het EA-adoptieproces. Dit onderzoek richt 

zich daarom op de adoptie van EA door het weerstandsmodel van Syynimaa (2015) te toetsen binnen 

een casusorganisatie binnen het domein van de uitzendbranche. 

Daarbij wordt antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvraag: 

‘’Wat betekent de adoptie van EA binnen het domein van de uitzendbranche?’’ 

Voor dit onderzoek heeft literatuurstudie en empirisch onderzoek plaatsgevonden. Na het 

literatuuronderzoek en voor het empirisch onderzoek heeft een stakeholderanalyse plaatsgevonden 

om de belangrijkste stakeholders te identificeren. Vervolgens zijn met behulp van de respondenten een 

survey en semigestructureerde interviews afgenomen. De vragen in de survey en de 

semigestructureerde interviews zijn gebaseerd op het REAP model van Syynimaa (2015) wat getoetst 

is binnen het domein van de uitzendbranche. Tijdens het empirisch onderzoek is er een single casestudy 

uitgevoerd. 

De belangrijkste resultaten die uit het onderzoek naar voren komen zijn: 

▪ In een gedecentraliseerde organisatie is de weerstand bij veranderingen groot. Bij

veranderingen is door de decentrale organisatiestructuur waarin vestigingen (business)

autonome keuzes maken nog meer overtuigingskracht nodig. Het ontbreekt aan goed project- 

en changemanagement. Dat maakt dat EA moeilijk te adopteren is binnen een decentrale

organisatiestructuur;

▪ Bij de casusorganisatie ontbreekt het aan effectief IT-portfoliobeheer, wat als belangrijk wordt

geacht bij EA-adoptie (Syynimaa, 2015);

▪ Bij de casusorganisatie is voldoende steun van het topmanagement/directie aanwezig bij

nieuwe ontwikkelinitiatieven, wat als cruciaal geacht wordt voor een succesvolle EA-adoptie;

▪ Bij de casusorganisatie ontbreekt het aan een vertaling van de bedrijfsstrategie naar de IT-

strategie. Projecten worden gedefinieerd aan de hand van onderbuikgevoel en niet op basis

van strategie;
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▪ Bij de casusorganisatie is te weinig sprake van business-IT alignment. De afstand tussen het

Support Center, dat verantwoordelijk is voor de IT binnen de organisatie, en de vestigingen

(business) is te groot. Om EA succesvol te adopteren is business-IT alignment belangrijk.

Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van een single casestudy. Om meer resultaten te verzamelen 

is het in een vervolgonderzoek gewenst om het REAP model te toetsen bij andere organisaties binnen 

de uitzendbranche. Daarnaast wordt aanbevolen het onderzoek uit te voeren in een organisatie met 

een hoog volwassenheidsniveau op het gebied van EA, omdat de casusorganisatie in het huidige 

onderzoek zich bevindt op een laag volwassenheidsniveau op het gebied van EA. 
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Summary 

In today's society, digitalization is an important factor for organizations to remain relevant. Digital 

Transformation (DT) is also high on the agenda within the staffing industry. Due to changing laws and 

regulations and increasing customer requirements and expectations, temporary work in its current 

form will have little right to exist in the future (Jongkind, 2021). A study by ING (2021) expresses the 

expectation that the traditional temporary staffing organization will have to move more and more in 

the direction of HR service provider, relieving companies of as much of their HR related issues as 

possible. However, the focus of staffing organizations is still mainly on digitalization of internal business 

processes and less on transforming to new business models. The reason many staffing organizations 

are struggling with this transition is that they face several challenges in the area of digitalization.  

EA can be used to manage this complexity. EA is a description of an organization from an integrated 

business and IT perspective with the starting point of improving business- IT alignment (Kotusev, 

2019a). A thoughtful EA is crucial in a DT to realize a renewed business design that does justice to the 

new reality and can flexibly respond to future developments (Beijen, 2021). To reap the benefits of EA, 

EA must be adopted within the organization. In practice, the adoption of EA proves to be a major 

challenge. It is important to understand what factors influence the EA adoption process. Therefore, this 

research focuses on the adoption of EA by testing Syynimaa's (2015) resistance model within a business 

case organization within the domain of the staffing industry. 

In doing so, it answers the following research question: 

“What does the adoption of EA mean within the staffing industry domain?” 

For this study, literature review and empirical research took place. After the literature review and 

before the empirical research, a stakeholder analysis took place to identify the key stakeholders. Then 

a survey and semi-structured interviews were conducted with the help of the respondents. The 

questions in the survey and semi-structured interviews were based on Syynimaa's (2015) REAP model 

which was tested within the domain of the staffing industry. During the empirical research, a single case 

study was conducted. 

The main results that emerged from the study are: 

▪ In a decentralized organization, resistance to change is high. In case of changes, the

decentralized organizational structure in which branches (business) make autonomous choices

requires even more persuasion. There is lack of good project and change management. This

makes EA difficult to adopt within a decentralized organizational structure;

▪ The case organization lacks effective IT portfolio management, which is considered important

in EA adoption (Syynimaa, 2015);

▪ The case organization lacks sufficient top management/directorate support for new

development initiatives, which is considered crucial for successful EA adoption;

▪ The case organization lacks a translation from business strategy to IT strategy. Projects are

defined based on gut feeling rather than strategy;

▪ The case organization lacks business-IT alignment. The distance between the Support Center,

which is responsible for IT within the organization, and the branches (business) is too great. To

successfully adopt EA, business-IT alignment is important.
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The research was conducted using a single case study. In order to gather more results, it is desirable in 

a follow-up study to test the REAP model with other organizations within the staffing industry. In 

addition, it is recommended that the research be conducted in an organization with a high level of EA 

maturity, as the case organization in the current research is at a low level of EA maturity. 
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Begrippen en afkortingen 

# Begrip Omschrijving Bron 

1 Enterprise Architectuur 
(EA) 

EA is een beschrijving van een organisatie vanuit een geïntegreerd business- en 
IT perspectief met als uitgangspunt het verbeteren van de business- IT 
alignment. 

(Kotusev, 2019a) 

2 EA-adoptie EA wordt voor het eerst geïntroduceerd binnen een organisatie. De organisatie 
omarmt een nieuwe manier voor het beschrijven van de huidige- en 
toekomstige situatie. 

(Syynimaa, 2015) 

3 EA voordelen Betere besluitvorming, verhoogde inkomsten, kostenbesparingen en een 
betere afstemming tussen business- en IT worden genoemd als belangrijkste 
voordelen bij het adopteren van EA bij een organisatie. 

(Syynimaa, 2015) 

4 Digitale Transformatie 
(DT) 

Een integrale bedrijfstransformatie waarin digitale technologie een dominante 
rol speelt. 

(Beijen, 2021) 

5 REAP model Het doel van het Resistance in EA Adoption Process (REAP) model is om een 
verklaring te geven voor de weerstand die wordt ondervonden bij het plannen 
en uitvoeren van EA-adoptie. 

(Syynimaa, 2015) 

6 Uitzendorganisatie Een uitzendorganisatie is een intermediair bedrijf op de arbeidsmarkt. Het 
bemiddelt tussen mensen die (tijdelijk) werk zoeken (de uitzendkracht) en 
bedrijven die tijdelijk mensen nodig hebben (de inlener). 
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1. Introductie 

1.1. Achtergrond 

In de huidige samenleving is digitalisering voor organisaties een belangrijke factor om relevant te blijven. 

CIO’s staan voor de uitdaging om met de kansen en risico’s om te gaan van Digitale Transformatie (DT). 

Zij dienen de wereld van robotisering,  big data en artificial intelligence (AI) te begrijpen en deze transitie 

te managen. Beijen (2021) omschrijft DT als volgt: ‘’een integrale bedrijfstransformatie waarin digitale 

technologie een dominante rol speelt’’. 

Ook binnen de uitzendbranche staat DT hoog op de agenda. Uit onderzoek van de ING (2021) blijkt dat 

het voor uitzendorganisaties noodzakelijk is om hun front- en backoffice processen vergaand te 

digitaliseren om in de uiterst competitieve uitzendbranche concurrerend te blijven. Echter hebben 

uitzendorganisaties op het gebied van digitalisering nog een wereld te winnen en ondervinden zij in dit 

traject verschillende uitdagingen. EA kan worden ingezet om deze complexiteit te managen. EA is een 

beschrijving van een organisatie vanuit een geïntegreerd business- en IT perspectief met als 

uitgangspunt het verbeteren van de business- IT alignment (Kotusev, 2019a). Door het beschrijven van 

de huidige- en gewenste toekomstige situatie van de organisatie op het gebied van processen en 

onderliggende applicaties kunnen de benodigde digitale thema’s worden geïdentificeerd (Beijen, 2021). 

Een doordachte EA is in een DT cruciaal om een vernieuwd bedrijfsontwerp te realiseren dat recht doet 

aan de nieuwe realiteit en flexibel kan inspelen op toekomstige ontwikkelingen (Beijen, 2021).    

1.2. Gebiedsverkenning 

In deze paragraaf wordt stilgestaan bij centrale begrippen die van belang zijn voor dit onderzoek. 

1.2.1. Digitale Transformatie 

De wereld om ons heen veranderd snel. Technologische ontwikkelingen versnellen in een enorm tempo 

voor organisaties. De vraag is niet langer wanneer organisaties DT een strategische prioriteit moeten 

maken, maar hoe zij DT gaan omarmen en inzetten om concurrentievoordeel te behalen. 

Vial (2019) omschrijft DT als volgt: ‘’een proces dat tot doel heeft een entiteit te verbeteren door 

significante veranderingen in haar eigenschappen teweeg te brengen door middel van: 

combinaties van informatie-, computer-, communicatie- en connectiviteitstechnologieën”. Binnen deze 

definitie wordt niet specifiek de focus gelegd op enkel technologie. Onderzoek heeft namelijk 

uitgewezen dat technologie slechts een onderdeel is van de complexe puzzel die opgelost moet worden 

om als organisatie relevant te blijven binnen de digitale wereld. Strategie evenals veranderingen in een 

organisatie, inclusief de structuur, processen en cultuur zijn nodig om nieuwe paden voor waarde 

creatie te genereren (Vial, 2019). 

1.2.2. Enterprise Architectuur 

De opkomende DT forceert organisaties op een andere manier na te denken over IT. De huidige 

ontwikkelingen veranderen niet enkel bestaande businessmodellen, maar creëren ook kansen voor 

organisaties. Om deze kansen te benutten is het belangrijk dat business en IT nauwer op elkaar worden 

aangesloten. Kotusev (2019a) beschrijft Enterprise Architectuur (EA) als ‘’a description of an enterprise 

from an integrated business and IT perspective intended to bridge the communication gap between 

business and IT stakeholders and improve business and IT alignment’’. EA, als een verzameling van 

specifieke documenten, biedt effectieve instrumenten die communicatie, samenwerking en wederzijds 
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begrip vergemakkelijken tussen verschillende groepen stakeholders die betrokken zijn bij strategische 

besluitvorming en implementatie van IT-systemen (Kotusev, 2021). 

1.2.3. Enterprise Architectuur adoptie 

De adoptie van EA wordt gezien als een organisatieverandering die gericht is op realisatie van de 

voordelen van EA, zoals verhoogde wendbaarheid (Syynimaa, 2015). Echter is het adopteren van EA bij 

veel organisaties een uitdaging met als gevolg een lage acceptatiegraad van EA en weerstand bij 

organisaties. Een van de redenen die genoemd wordt, is dat EA een tijdrovend proces is waarbij 

business- en IT stakeholders goed moeten samenwerken. Deze overeenkomst vereist een langdurige 

inzet en onderhoud in tijd. Deze factoren kunnen invloed hebben op de EA-adoptie (Ahmad, Drus, Abu 

Bakar, & Othman, 2018). Seppänen, Penttinen, en Pulkkinen (2018) beschrijven andere problemen 

tijdens het EA-adoptieproces. Organisaties zijn huiverig om een nieuwe manier van werken te 

adopteren, doelen die gesteld zijn voor EA zijn moeilijk te begrijpen of slecht toegelicht en het ontbreekt 

organisaties aan praktische vaardigheden die nodig zijn bij de ontwikkeling van EA. 

1.3. Probleemstelling 

Door veranderende wet- en regelgeving en toenemende eisen en verwachtingen van klanten zal het 

uitzendwerk in zijn huidige vorm in de toekomst weinig bestaansrecht meer hebben (Jongkind, 2021). 

In een onderzoek van de ING (2021) wordt de verwachting uitgesproken dat de traditionele uitzender 

zich steeds meer richting HR-dienstverlener zal moeten bewegen, waarbij ze bedrijven zoveel mogelijk 

ontzorgen op het gebied van HR. De focus van uitzendorganisaties ligt echter voornamelijk nog bij het 

digitaliseren van interne bedrijfsprocessen en minder bij het transformeren naar nieuwe 

businessmodellen. De reden dat veel uitzendorganisaties moeite hebben met deze transitie is dat zij te 

maken hebben met verschillende uitdagingen op het gebied van digitalisering. Uit onderzoek van de 

ING (2021) blijkt dat veel uitzendorganisaties kampen met een verouderde IT-infrastructuur, waardoor 

het lastig is om verschillende systemen op elkaar aan te sluiten. Daarnaast bevindt data zich veelal op 

verschillende afdelingen binnen de organisatie, die veelal in afzonderlijke silo’s werken. Deze 

silovorming komt voort uit het feit dat in het verleden keuzes werden gemaakt op het gebied van 

marktproposities, inrichting van bedrijfsprocessen en ontwikkeling van informatiesystemen die vaak 

genomen werden in een beperkt deel van de organisatie (een afdeling, een productgroep) op een 

bepaald moment, gebruikmakend van de mogelijkheden en technologie die op dat moment voorhanden 

waren. Het ontbreken van een overkoepelende architectuur uit zich in onaanvaardbare kosten voor 

beheer en onderhoud en te lange ontwikkeltijden voor de introductie van nieuwe proposities of 

veranderingen in processen en organisatie (Beijen, 2021). 

Op basis van de onderzoeken van de ING kan worden geconcludeerd dat DT voor organisaties binnen 

de uitzendbranche belangrijk is om relevant te blijven binnen de competitieve markt. Het doel van DT 

is het creëren van een wendbare organisatie en de kansen en mogelijkheden van digitale technologie 

te benutten om concurrentievoordeel te behalen (Beijen, 2021; Korhonen & Halén, 2017). Doordat DT 

vaak als apart programma of binnen aparte afdelingen wordt gevoerd wordt de volledige potentie van 

DT niet benut. Om de volledige potentie te kunnen benutten moet het volledig worden geïntegreerd 

met elk niveau en functie van de operatie in de organisatie (Korhonen & Halén, 2017).  
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1.4. Opdrachtformulering 

Door het beschrijven van de huidige- en gewenste toekomstige situatie van een organisatie kunnen de 

benodigde digitale thema’s worden geïdentificeerd (Beijen, 2021). Een doordachte EA is in een DT 

cruciaal om een vernieuwd bedrijfsontwerp te realiseren dat recht doet aan de nieuwe realiteit en 

flexibel kan inspelen op toekomstige ontwikkelingen (Beijen, 2021). Ondanks de vele voordelen van EA 

blijkt uit onderzoek dat de adoptie van EA in de praktijk moeilijk is. De meeste problemen werden 

veroorzaakt doordat EA doelen moeilijk te begrijpen zijn, organisaties huiverig zijn om een nieuwe 

manier van werken te adopteren (Seppänen et al., 2018) en een gebrek aan vaardigheden die nodig zijn 

bij de ontwikkeling van EA (Seppänen et al., 2018; Syynimaa, 2015). Dit betekent dat eerst onderzocht 

zal moeten worden hoe en op welke wijze EA kan worden ingezet binnen organisaties, alvorens dit in te 

zetten als middel om DT op een effectieve wijze te introduceren binnen een organisatie. In deze thesis 

zal onderzocht worden wat de adoptie van EA betekent binnen het domein van de uitzendbranche. DT 

blijft in het onderzoek buiten scope. 

Voor de uitwerking van het onderzoek is de volgende centrale onderzoeksvraag geformuleerd: 

 

 
 

Via onderstaande deelvragen, opgesplitst in literatuur- en empirische vragen, wordt getracht 

antwoord te geven op de centrale onderzoeksvraag. 

 

Deelvragen literatuuronderzoek 

1. Welke denkwijzen bestaan er voor wat betreft EA (1a), het toepassen hiervan (1b) en welke 

voordelen biedt dit (1c)? 

2. Wat is er binnen de literatuur bekend over adoptie van EA? 

3. Zijn er EA-adoptiemodellen bekend binnen de literatuur? 

4. Wat is het businessmodel voor de uitzendbranche (4a) en is er iets bekend wat dit betekent 

voor het introduceren van EA in dit domein (4b)? 

5. Hoe bepaal je een doelgerichte steekproef (stakeholderanalyse) voor het uitvoeren van een 

praktijkonderzoek en welke methoden zijn hiervoor bekend uit de literatuur? 

 

Deelvragen empirisch onderzoek 

6. Wat zijn de juiste stakeholders binnen de casusorganisatie? 

7. Wanneer een uit de literatuur gekozen adoptiemodel voor EA wordt toegepast binnen de 

casusorganisatie, welke bevindingen komen naar voren? 

8. Wat zijn de conclusies van dit onderzoek en hoe komt dit overeen met de bevindingen in de 

literatuur? 

1.5. Motivatie./relevantie 

Dit onderzoek is wetenschappelijk relevant, omdat er nog geen onderzoeken bekend zijn waarin de 

adoptie van EA wordt getoetst binnen het domein van de uitzendbranche. 

1.6. Aanpak in hoofdlijnen 

Het onderzoeksmodel is schematisch weergegeven in figuur 1. Het model geeft de stappen weer van 

waaruit het literatuur- en empirisch onderzoek is opgebouwd ter voorbereiding van de conclusies en 

aanbevelingen van dit onderzoek. 
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Figuur 1: Onderzoeksmodel 
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2. Theoretisch kader 

2.1. Onderzoeksaanpak 

Om de kennis binnen het onderzoeksveld te vergroten en de deelvragen te beantwoorden is een ‘critical 

literature review’ uitgevoerd (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2019). Enkel artikelen die relevant zijn voor 

het onderzoek zijn uiteindelijk geselecteerd. In figuur 2 wordt de ‘critical literature review’ beschreven 

aan de hand van een aantal stappen. In tabel 2 worden een aantal criteria benoemd die zijn gebruikt 

tijdens dit proces.  

 
Figuur 2: Overzicht van een ‘critical literature review’ (Saunders et al., 2019) 

 
Tabel 2: Criteria voor een ‘critical literature review’ (Saunders et al., 2019) 
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2.1.1. Zoektermen 

Om tot relevante artikelen te komen, wordt gezocht naar begrippen vanuit de deelvragen. In 

onderstaande tabel staat een overzicht van de termen waarop gezocht is. De zoektermen zijn in het 

Engels, omdat de vaktermen in het Engels zijn en hiermee relevantere resultaten worden bereikt. 

 
Tabel 3: Zoektermen 

2.1.2. Online databases en zoekmachines 

Om een maximale dekking in het literatuuronderzoek te garanderen, wordt gebruik gemaakt van de 

volgende relevante online databases en zoekmachines. 

 
Tabel 4: Online databases en zoekmachines 

Naast het gebruik van online databases en zoekmachines, wordt ook gebruik gemaakt van artikelen en 

boeken die zijn geadviseerd door de OU. 

2.1.3. Selectie criteria 

Bij het zoeken naar literatuur worden de volgende criteria gehanteerd (Saunders et al., 2019): 

Relevantie beoordelen 

▪ scope van het onderzoek: Enterprise Architecture, Enterprise Architecture adoption, 

resistance model Enterprise Architecture, business model, staffing industry, stakeholder 

identification; 

▪ titel en scannen van de samenvatting. 

Kwaliteit beoordelen 

▪ aantal citaties; 

▪ taal van publicatie: Engels; 

▪ datum van publicatie: > 2010, om recente artikelen te gebruiken.  
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2.2. Uitvoering 

Deze paragraaf bevat de resultaten, evenals de meest relevante referenties die voortkomen uit de 

zoekmethoden. 

2.2.1. Zoekresultaten 

In tabel 5 wordt een overzicht weergegeven per zoekterm en de daarbij behorende filtering. Bijlage 1 

toont per zoekterm een longlist met URL verwijzingen. De resultaten zijn beoordeeld en verwerkt tot 

een shortlist met relevante publicaties. 

 

 
Tabel 5: Zoekresultaten 
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2.2.2. Beoordeling van de gevonden artikelen (Longlist naar shortlist) 

Voor alle zoektermen is een zoekactie uitgevoerd in Google Scholar. De eerste resultaten gaven een 

totaal van 35 publicaties. Tabel 6 tot en met 11 tonen de artikelen per zoekactie die zijn geselecteerd 

voor verdere beoordeling. Indien geselecteerd (J), hebben artikelen kennis toegevoegd of bijgedragen 

aan het beantwoorden van de deelvragen. Indien niet geselecteerd (N), was een artikel minder relevant, 

droeg het niet bij aan het doel van het onderzoek of was het niet openbaar beschikbaar. Om te bepalen 

of de artikelen relevant waren, zijn de samenvatting en conclusie van de artikelen gescand. Bijlage 2 

toont een shortlist met gevonden artikelen met URL verwijzingen.  

 

Zoekactie 1a – Definition Enterprise Architecture 

 
 

 

Zoekactie 1b – Enterprise Architecture practice 

 
Tabel 7: Zoekresultaten ‘’Enterprise Architecture practice’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 6: Zoekresultaten ‘’Definition Enterprise Architecture’’ 
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Zoekactie 1c – Benefits of Enterprise Architecture 

 
Tabel 8: Zoekresultaten ‘’Benefits of Enterprise Architecture’’ 

Zoekactie 2 – Adoption of Enterprise Architecture 

 
Tabel 9: Zoekresultaten ‘’Adoption of Enterprise Architecture’’ 

Zoekactie 3 – Resistance of Enterprise Architecture 

 
Tabel 10: Zoekresultaten ‘’Resistance of Enterprise Architecture’’ 

Zoekactie 4a – Business model in staffing industry 

Er zijn tijdens deze zoekactie geen (relevante) artikelen gevonden. 

 

Zoekactie 4b – Enterprise Architecture in staffing industry 

Er zijn tijdens deze zoekactie geen (relevante) artikelen gevonden. 
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Zoekactie 5 – Theory of stakeholder identification 

 
Tabel 11: Zoekresultaten ‘’Theory of stakeholder identification’’ 

2.3. Resultaten en conclusies 

Het doel van dit literatuuronderzoek is het beantwoorden van de deelvragen. Daarnaast biedt het de 

basis voor de uitvoering van het empirisch onderzoek. 

2.3.1. Deelvraag 1: Welke denkwijzen bestaan er voor wat betreft EA 

(1a), het toepassen hiervan (1b) en welke voordelen biedt dit (1c)? 

Zoekactie 1a – Welke denkwijzen bestaan er voor wat betreft EA? 

Kotusev (2019a) beschrijft EA als ‘’a description of an enterprise from an integrated business and IT 

perspective intended to bridge the communication gap between business and IT stakeholders and 

improve business and IT alignment’’. EA bevat verschillende artifacts die bepaalde weergaven van een 

organisatie beschrijven. EA bestaat uit meerdere afzonderlijke documenten welke EA artifacts worden 

genoemd. Deze EA artifacts beschrijven verschillende aspecten van EA en kunnen divers van aard zijn 

en variëren van principes op hoog niveau tot technische diagrammen op laag niveau. IT roadmaps, 

richtlijnen, IT principes worden onder andere als voorbeeld genoemd van EA artifacts. Deze EA artifacts 

zouden de huidige- en gewenste toekomstige situatie van de organisatie moeten beschrijven en de 

roadmap daartussen (Kotusev, 2019a). 

Zoekactie 1b – Welke denkwijzen bestaan er voor het toepassen van EA? 

Het toepassen van EA gaat over het vertalen van abstracte bedrijfsstrategieën naar concrete 

informatiesystemen die deze strategieën ondersteunen (Kotusev, 2019b). Het Enterprise Architecture 

Planning (EAP) en de TOGAF Achitecture Development Method (ADM) zijn de meest bekende 

procesmodellen in de praktijk van EA (Kotusev, 2019b; Nowakowski et al., 2017), waarbij TOGAF de 

meest gebruikte is (Kotusev, 2018). Hoewel sommige auteurs beweren dat TOGAF ADM een bewezen 

benadering is tot succes, blijkt in de praktijk het tegenovergestelde. TOGAF lijkt een typische 

managementmethode te vertegenwoordigen die door consultants breed wordt gepromoot, ondanks 

dat het geen bruikbare ideeën bevat en organisaties het niet met succes kunnen implementeren 

(Kotusev, 2018). 

Kotusev (2019b) beschrijft dat het toepassen van EA in de praktijk kan worden opgevat als een 

verzameling van drie verschillende, maar onderling samenhangende processen: 

▪ strategic planning; 

▪ initiative delivery; 

▪ technology optimization. 
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Zoekactie 1c – Welke voordelen biedt het toepassen van EA? 

Er is sterk bewijs dat EA waarde toevoegt aan organisaties. Ondanks dit bewijs zien veel organisaties EA 

als een abstract concept dat een flinke investering vergt met voordelen die lastig aan te tonen zijn (Niemi 

& Pekkola, 2020; Shanks, Gloet, Someh, Frampton, & Tamm, 2018). Syynimaa (2015) ziet betere 

besluitvorming, verhoogde inkomsten, kostenbesparingen en een betere afstemming tussen business- 

en IT als belangrijkste voordelen bij het adopteren van EA bij een organisatie.  

2.3.2. Deelvraag 2: Wat is er binnen de literatuur bekend over adoptie 

van EA? 

Adoptie van EA is gunstig voor organisaties bij het bevorderen van betere besluitvorming. Echter is het 

adopteren van EA bij veel organisaties een uitdaging met als gevolg een lage acceptatiegraad van EA en 

weerstand bij organisaties. Een van de redenen die genoemd wordt, is dat EA een tijdrovend proces is 

waarbij business- en IT stakeholders goed moeten samenwerken. Deze overeenkomst vereist een 

langdurige inzet en onderhoud in tijd. Deze factoren kunnen invloed hebben op de EA-adoptie (Ahmad 

et al., 2018). Jonnagaddala, Guo, Batongbacal, Marcelo, en Liaw (2020) benoemen andere factoren als 

belangrijkste uitdagingen. Na onderzoek binnen de gezondheidszorg van landen die zijn aangesloten bij 

het Asia eHealth Information Network blijkt dat het gebrek aan EA-kennis, leiderschap en betrokkenheid 

van het senior management de grootste ‘bottlenecks’ zijn bij het adopteren van EA. 

2.3.3. Deelvraag 3: Zijn er EA-adoptiemodellen bekend binnen de 

literatuur? 

EA-adoptie wordt lastig gevonden door organisaties. Seppänen et al. (2018) beschouwen weerstand 

tegen EA, het ontbreken van relevante EA doelen en het ontbreken van EA practices als de belangrijkste 

problemen bij EA-adoptie. Uit onderzoek van Syynimaa (2015)blijkt dat de meeste problemen worden 

veroorzaakt door verkeerd begrepen EA concepten, houdingen en gebrek aan vaardigheden. De 

traditionele EA-adoptiemethode toont hier geen aandacht voor. Daarom heeft Syynimaa (2015) een 

verbeterde EA-adoptie methode ontwikkeld (EAAM). Door het volgen van EEAM kunnen organisaties de 

kans op een succesvolle adoptie van EA vergroten. EAAM helpt bij het verwerven van het mandaat voor 

EA-adoptie door het topmanagement, wat cruciaal is gebleken voor succes. Bij bronnen van weerstand 

die niet door EEAM gedekt worden, kan het Resistance in EA Adoption Process (REAP) worden gebruikt. 

Doel van het REAP model is om een verklaring te geven voor de weerstand die wordt ondervonden bij 

het plannen en uitvoeren van EA-adoptie.  

Syynimaa (2015) heeft het REAP model gevalideerd tijdens een onderzoek bij Finse instellingen voor 

hoger onderwijs, waarbij de interviewvragen gebaseerd zijn op factoren die van invloed zijn op de 

adoptie van EA binnen een organisatie. Tijdens het eerder uitgevoerde literatuuronderzoek kwam 

Syynimaa (2015) tot de conclusie dat er 25 factoren van invloed kunnen zijn op de adoptie van EA welke 

onderverdeeld kunnen worden in drie categorieën: 

▪ organisatie gerelateerde factoren [18]; 

▪  EA gerelateerde factoren [4]; 

▪ omgevingsfactoren [3]. 

Het nummer tussen de haakjes is te relateren aan het aantal geïdentificeerde factoren per categorie. 

Het REAP model suggereert dat het strategische niveau van EA effect heeft op de gewenste 

doelstellingen die aan de EA-adoptie worden gesteld. Deze veranderingen zorgen op hun beurt voor 
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weerstand tijdens de plannings- en uitvoeringsfasen van EA-adoptie. De weerstand beïnvloedt de 

adoptie van EA door de realisatie van de doelstellingen die aan de adoptie zijn gesteld te beïnvloeden 

en dus de adoptie-uitkomsten te beïnvloeden. Meer gedetailleerde informatie over het REAP model is 

beschikbaar in bijlage 3. 

2.3.4. Deelvraag 4: Wat is het businessmodel voor de uitzendbranche 

(4a) en is er iets bekend wat dit betekent voor het introduceren 

van EA in dit domein (4b)? 

Zoekactie 4a – Wat is het businessmodel voor de uitzendbranche? 

Doordat binnen de literatuur weinig tot niets bekend is over businessmodellen binnen de 

uitzendbranche wordt in deze paragraaf het businessmodel van de casusorganisatie beschreven. 

Achtergrondinformatie 

De casusorganisatie specialiseert zich in internationale arbeidsbemiddeling, met een specifieke focus 

op het plaatsen van zowel Nederlandse als buitenlandse medewerkers in productie, logistiek, techniek, 

bouw en facilitaire dienstverlening. 

Organisatiestructuur 

 

Figuur 3: Organisatiestructuur casusorganisatie 

Als gedecentraliseerde organisatie beschikt de casusorganisatie over 34 vestigingen verspreidt door 

Nederland en Europa met een Support Center in Nederland die de vestigingen en dochterorganisaties 

op verschillende gebieden ondersteunen.  
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Uitdagingen 

Door de hoge mate van autonomie binnen de organisatie waarin elke vestiging en dochterorganisatie 

haar eigen keuzes kan maken is er een gebrek aan standaardisatie van belangrijke processen. Daarnaast 

kampt de casusorganisatie met een verouderde planningstool, wat de mogelijkheid tot het 

automatiseren van processen blokkeert. De uitdaging is om als organisatie wendbaar te blijven en 

daarmee snel te kunnen anticiperen op veranderingen, maar belangrijke processen te standaardiseren 

en automatiseren. 

Zoekactie 4b – Wat is er bekend over het introduceren van EA binnen de uitzendbranche? 

Binnen de literatuur is niets bekend over het introduceren van EA binnen de uitzendbranche. Daarnaast 

is EA nog niet geïntroduceerd binnen de casusorganisatie. Syynimaa (2015) stelt echter dat het lastig is 

om EA te adopteren binnen een gedecentraliseerde organisatie. 

2.3.5. Deelvraag 5: Hoe bepaal je een doelgerichte steekproef 

(stakeholderanalyse) voor het uitvoeren van een 

praktijkonderzoek en welke methoden zijn hiervoor bekend uit de 

literatuur? 

Voor sommige onderzoeksvragen is het mogelijk om data te verzamelen van een volledige populatie. 

Een steekproef biedt een geldig alternatief wanneer tijds- en budgetbeperkingen een belemmering 

vormen. Doelgerichte steekproeven worden vaak gebruikt bij het uitvoeren van een casestudy, waarbij 

doelgericht bepaalde subgroepen uit de populatie worden opgenomen in de steekproef. De 

onderzoeker gaat hierbij op zoek naar respondenten die geacht worden een belangrijke bijdrage te 

kunnen leveren voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag (Saunders et al., 2019). 

Voor het selecteren en beoordelen van stakeholders zijn verschillende methoden beschikbaar in de 

literatuur. Een van de meest gebruikte definities in de literatuur van een stakeholder is geformuleerd 

door Freeman (Mitchell, Agle, & Wood, 1997): ‘’any group or individual who can affect or is affected by 

the achievement of the organization’s objectives’’. Een stakeholderanalyse begint met het selecteren 

van de juiste stakeholders. De Basic Stakeholder Analysis Technique (BSAT) van Bryson (2003) voorziet 

hierin door in een aantal stappen te beschrijven hoe een initiële selectie van stakeholders gemaakt kan 

worden. Na de initiële selectie van de stakeholders kunnen stakeholders worden beoordeeld op basis 

van de ranking van Mitchell et al. (1997) die drie stakeholder attributen onderscheiden: 

1. macht; 

2. legitimiteit; 

3. urgentie. 

Op basis van deze attributen zijn stakeholders in 8 stakeholder klassen onderverdeeld, welke visueel is 

weergegeven in figuur 4. 
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Figuur 4: Stakeholder classes (Mitchell et al., 1997) 

2.4. Conclusie literatuuronderzoek 

Vanuit de literatuur wordt EA veelal gezien als een beschrijving van een organisatie vanuit een 

geïntegreerd business- en IT perspectief met als doel een betere afstemming tussen business- en IT 

stakeholders. EA bestaat uit meerdere afzonderlijke documenten welke EA artifacts worden genoemd. 

Deze EA artifacts beschrijven verschillende aspecten van EA en kunnen divers van aard zijn en variëren 

van principes op hoog niveau tot technische diagrammen op laag niveau. IT roadmaps, richtlijnen, IT 

principes worden onder andere als voorbeeld genoemd van EA artifacts. Deze EA artifacts zouden de AS 

IS- en TO BE situatie van de organisatie moeten beschrijven en de roadmap daartussen (Kotusev, 2019a). 

Het adopteren van EA brengt voor organisaties verschillende voordelen met zich mee. Betere 

besluitvorming, het verhogen van inkomsten, kostenbesparing en een betere afstemming tussen 

business- en IT worden daarbij als belangrijkste voordelen benoemd (Syynimaa, 2015).   

Organisaties binnen de uitzendbranche staan onder druk. Een grote uitdaging voor organisaties binnen 

de uitzendbranche is dat zij kampen met een verouderde IT-infrastructuur en dat data zich op 

verschillende afdelingen binnen de organisatie bevindt wat tot silovorming leidt. EA kan hierin 

ondersteunen vanwege de integrale kijk op de organisatie (Kotusev, 2019a) en omdat het toepassen 

van EA gaat over het vertalen van abstracte bedrijfsstrategieën naar concrete informatiesystemen die 

deze strategie ondersteunen (Kotusev, 2019b). 

Om de voordelen van EA optimaal te kunnen benutten, moet EA geadopteerd worden binnen de 

organisatie. De adoptie van EA blijkt in de praktijk een grote uitdaging. Verkeerd begrepen EA 

concepten, houdingen en gebrek aan vaardigheden worden genoemd als belangrijke oorzaken 

(Syynimaa, 2015). Het is belangrijk om te begrijpen welke factoren van invloed zijn op het EA-

adoptieproces. 

Zoals eerder beschreven ervaren organisaties binnen de uitzendbranche verschillende uitdagingen om 

vanuit de AS-IS situatie de TO-BE situatie te bereiken en daarmee de voordelen van EA te kunnen 

benutten. Dit onderzoek zal zich focussen op het verkrijgen van inzicht in de weerstandsfactoren bij de 

adoptie van EA door het REAP model van Syynimaa (2015) toe te passen binnen een casusorganisatie 

binnen het domein van de uitzendbranche. 
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Figuur 5: Conceptueel model 

Figuur 5 visualiseert het conceptueel model, wat de basis vormt voor de operationalisering van het 

empirisch onderzoek.  

Tijdens het literatuuronderzoek heeft Syynimaa (2015) 25 factoren onthult die het succes van EA-

adoptie beïnvloeden. Doordat dit onderzoek zich focust op het verkrijgen van inzicht in de 

weerstandsfactoren van een casusorganisatie binnen het domein van de uitzendbranche is besloten om 

een zestal stellingen te definiëren op basis van het literatuuronderzoek. Het bevestigen of afwijzen van 

de stellingen zegt wat over de mate waarin EA te adopteren is binnen de organisatie en daarmee kan 

antwoord worden gegeven op de onderzoeksvraag.  

 
Tabel 12: Stellingen en toelichtingen 

3. Methodologie 

In het literatuuronderzoek is antwoord gegeven op de thema’s die belangrijk zijn bij het uitvoeren van 

het empirisch onderzoek. In de volgende paragrafen worden argumenten gegeven voor welke 

onderzoeksmethode(n) is gekozen en waarom. 

3.1. Conceptueel ontwerp  

Het empirisch onderzoek gaat plaatsvinden bij een casusorganisatie binnen het domein van de 

uitzendbranche. Het empirisch onderzoek wordt opgesplitst in twee delen. Allereerst is het belangrijk 

om te identificeren welke stakeholders relevant zijn voor het verzamelen van data om vervolgens de 

data te verzamelen die nodig is voor het beantwoorden van de empirische onderzoeksvragen. 
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Verschuren en Doorewaard (2021) onderscheiden een aantal kernbeslissingen die leiden tot een keuze 

voor een bepaalde onderzoeksstrategie. De kernbeslissingen bestaan onder andere uit: 

▪ kwalitatief of kwantitatief onderzoek; 

▪ empirisch of bureauonderzoek. 

In de literatuur bestaan verschillende strategieën van onderzoek met elk hun eigen kenmerken. Tabel 

13 toont de 5 belangrijkste strategieën beschreven door Verschuren en Doorewaard (2021) met 

bijbehorende kenmerken en of de strategie een inductieve- of deductieve benadering heeft (Saunders 

et al., 2019). 

 

 

 

 

 

Tabel 13: De 5 belangrijkste onderzoeksstrategieën beschreven door Verschuren en Doorewaard (2021) 
 

Doordat het aantal respondenten tijdens het empirisch onderzoek laag is, zal het niet mogelijk zijn om 

kwalitatief onderzoek te doen. Dit betekent dat de strategieën survey en experiment automatisch 

afvallen. Omwille van tijdsbeperkingen en daarmee de haalbaarheid van dit onderzoek is besloten om 

de focus te leggen op hypothesetoetsing van bestaande theorie, ook wel een deductieve benadering 

genoemd (Verschuren & Doorewaard, 2021). Dit betekent dat de gefundeerde theoriebenadering 

vanwege het inductieve karakter, wat zich focust op theorieontwikkeling (Verschuren & Doorewaard, 

2021), automatisch afvalt. Doordat empirisch onderzoek gaat plaatsvinden is de casestudy de enige 

overgebleven en meest geschikte onderzoeksstrategie voor het uitvoeren van dit onderzoek.  

De casestudy is een onderzoek waarbij een case in zijn natuurlijke omgeving wordt bestudeerd met als 

doel het krijgen van een diepgaand en integraal inzicht (Verschuren & Doorewaard, 2021). De case in 

een casestudy onderzoek kan verwijzen naar een groep, een organisatie, een persoon, een gebeurtenis 

en vele andere soorten caseonderwerpen (Saunders et al., 2019). Doordat het onderzoek zich richt op 

de volledige casusorganisatie is er sprake van een enkelvoudige holistische casestudy (Saunders et al., 

2019). Een casestudy biedt mogelijkheden om een integraal beeld te krijgen van het onderzoeksobject. 

Dit integrale beeld kan een voordeel zijn in een onderzoek dat gericht is op verandering van een 

bestaande situatie (Verschuren & Doorewaard, 2021). De casestudy is daardoor een geschikte 

onderzoeksstrategie voor dit onderzoek, omdat EA zich richt op de transitie van de AS-IS situatie naar 

de TO-BE situatie.  

Vanuit de literatuur worden drie typen onderscheiden als het gaat om een casestudy met elk een eigen 

doel: 

 
Tabel 14: Verschillende typen casestudy 
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Doordat het REAP model van Syynimaa (2015) met bijbehorende hypothesen getoetst gaat worden 

binnen de praktijk wordt dit onderzoek geclassificeerd als een verklarende casestudy. 

Om data te verzamelen zullen interviews worden afgenomen bij de casusorganisatie. Tabel 15 toont dat 

bij een verklarende casestudy een semigestructureerd interview het meest wordt gebruikt om het 

verband tussen variabelen te begrijpen (Saunders et al., 2019). 

 
Tabel 15: Gebruik van verschillende soorten interviews per onderzoeksdoeleinde (Saunders et al., 2019) 

Een van de voordelen van een semigestructureerd interview is dat geïnterviewden de mogelijkheid 

hebben om hun antwoorden uit te leggen. Daarnaast kunnen antwoorden naar een discussie leiden 

naar gebieden die van tevoren niet zijn opgesteld, maar die belangrijk zijn voor begrip en helpen om de 

onderzoeksvraag te beantwoorden (Saunders et al., 2019). Om te zorgen dat er relevante informatie 

verkregen kan worden tijdens de interviews, zal voorafgaand aan de interviews een stakeholderanalyse 

plaatsvinden waarin stakeholders worden ingeschaald op basis van de ranking van Mitchell et al. (1997).  

3.2. Technisch ontwerp: uitwerking van de methode 

3.2.1. Gegevensverzameling door middel van semigestructureerde 

interviews 

In de voorgaande paragraaf is toegelicht dat een semigestructureerd interview afgenomen zal worden 

om de empirische vragen te beantwoorden. Doordat EA een relatief nieuw begrip is binnen de 

casusorganisatie zal voorafgaand aan de interviews een groepssessie georganiseerd worden om toe te 

lichten wat EA is en welke voordelen het kan bieden. Met behulp van de groepssessie zullen de 

respondenten de vragen tijdens het interview beter in context kunnen plaatsen. 

Voor het semigestructureerd interview worden de interviewvragen van Syynimaa (2015) als basis 

gebruikt. Echter is het onderzoek van Syynimaa (2015) uitgevoerd bij instellingen voor hoger onderwijs. 

In een discussie met de Enterprise Architect van het moederbedrijf van de casusorganisatie zijn vragen 

die niet relevant zijn geacht voor de uitzendbranche geschrapt en zijn nieuwe relevante vragen 

toegevoegd. Na toestemming van de geïnterviewde(n) wordt het interview opgenomen, 

getranscribeerd en voorgelegd aan de geïnterviewde(n) om te controleren op volledigheid. Door het 

flexibele karakter van een semigestructureerd interview kan het voorkomen dat tijdens het interview 

wordt doorgevraagd op antwoorden. Wanneer dit plaatsvindt zullen de interviewvragen worden 

bijgewerkt en met terugwerkende kracht worden voorgelegd aan andere geïnterviewde(n). 

3.2.2. Gegevensverzameling door middel van documenten 

Triangulatie omvat het gebruik van meer dan één verzamelmethode om de validiteit van 

onderzoeksgegevens te borgen (Saunders et al., 2019). Om dit te bewerkstelligen zal bij de 

casusorganisatie gevraagd worden naar relevante documenten op het gebied van EA. Mocht er 

aanleiding voor zijn, dan zal er ook na afloop van de interviews gevraagd worden naar relevante 

documenten. Een methodisch voordeel van documenten is dat er geen sprake is van uitgelokt gedrag, 

wat wel het geval kan zijn bij het afnemen van interviews. Documenten komen meestal tot stand zonder 
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dat de eigenaren zich realiseren dat deze gebruikt gaan worden voor onderzoek. Op deze manier wordt 

sociaal wenselijk gedrag vermeden (Verschuren & Doorewaard, 2021).  

3.3. Stakeholderanalyse 

3.3.1. Introductie 

Een stakeholderanalyse is uitgevoerd om te bepalen welke rollen binnen de EA belangrijk zijn voor het 

verzamelen van onderzoeksgegevens door middel van een doelgerichte steekproef.  

De Basic Stakeholder Analysis Technique (BSAT) van Bryson (2003) is gebruikt zoals beschreven in bijlage 

6.1 om een initiële selectie te maken van stakeholders van de casusorganisatie met betrekking tot EA. 

Middels een combinatie van de drie stakeholder attributen (macht, legitimiteit & urgentie) van  Mitchell 

et al. (1997) zijn de stakeholders vervolgens onderverdeeld in stakeholder klassen. 

3.3.2. Identificeren van EA stakeholders 

Kotusev (2021) verdeelt alle relevante actoren die betrokken zijn bij strategische besluitvorming en 

implementatie van IT systemen in vijf groepen: business executives, IT executives, business unit 

managers, IT projectteams en derde partijen. Om een hoge mate van business en IT-alignment te 

bereiken is het belangrijk dat deze actoren goed met elkaar samenwerken. De actoren werken in 

verschillende functionele gebieden van de organisatie en bezetten verschillende niveaus van de 

organisatiehiërarchie. Figuur 6 toont hiervan een overzicht.  

 

Figuur 6: Overzicht van de actoren, de verschillende functionele gebieden en organisatiehiërarchie (Kotusev, 2021) 

Op basis van de benadering van Kotusev (2021) zijn de relevant geachte stakeholders geselecteerd en 

geclassificeerd op basis van de ranking van Mitchell et al. (1997). Tabel 16 toont hiervan een overzicht 

en in figuur 7 is de stakeholder typologie gevisualiseerd. 
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Tabel 16: Selectie en ranking van stakeholders bij de casusorganisatie 

 

 Figuur 7: Visualisatie stakeholder typologie 
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Op basis van de stakeholder typologie en de benadering van Kotusev (2021) is besloten om de CEO [1], 

CIO [3], IT manager [4], Integration manager [5], Manager Bouw & Techniek [6] en Manager Productie 

& Logistiek [7] te interviewen. Zij bezitten allen minimaal 2 attributen van de stakeholder typologie van 

Mitchell et al. (1997) en worden daarmee als belangrijk geacht binnen de casusorganisatie. Daarnaast 

zijn alle vier de interne groepen van de benadering van Kotusev (2021) gedekt, waardoor data vanuit 

verschillende perspectieven wordt verzameld. De Manager Bouw & Techniek en Manager Productie & 

Logistiek worden verkozen boven de Manager Digital Sourcing en Manager Digital Operations, omdat 

zij vanuit hun rol meer inzicht hebben in de vertaling van businesswensen naar IT. 

3.4. Operationalisering van de onderzoeksdoelen 

3.4.1. Introductie 

Doordat het REAP model van Syynimaa (2015) uitgebreider is dan het adoptiemodel van Seppänen et 

al. (2018) en het zich focust op de weerstand tijdens de adoptie van EA, zal het REAP model worden 

toegepast binnen het domein van de uitzendbranche om meer inzicht te geven in de factoren die de 

adoptie van EA beïnvloeden.  

3.4.2. Identificatie van de factoren die de adoptie van EA beïnvloeden 

Syynimaa (2015) heeft een literatuuronderzoek uitgevoerd om te bepalen welke factoren van invloed 

zijn op de adoptie van EA binnen een organisatie. Conclusie van het literatuuronderzoek is dat er 25 

factoren van invloed kunnen zijn op de adoptie van EA welke onderverdeeld kunnen worden in drie 

categorieën: 

▪ organisatie gerelateerde factoren [18]; 

▪ EA gerelateerde factoren [4]; 

▪ omgevingsfactoren [3]. 

Het nummer tussen de haakjes is te relateren aan het aantal geïdentificeerde factoren per categorie. 

Organisatie gerelateerde factoren zijn factoren die verband houden met de capaciteiten, cultuur of 

structuur van de organisatie. EA gerelateerde factoren zijn factoren die verband houden met de EA 

discipline of beroep, zoals EA vaardigheden. Omgevingsfactoren zijn te relateren aan de context waarin 

de organisatie zich bevindt, zoals wet- en regelgeving (Syynimaa, 2015). Figuur 8 toont een overzicht 

per categorie van de factoren die de adoptie van EA beïnvloeden, hierin is te zien dat organisatie 

gerelateerde factoren veruit de meeste factoren bezit die de adoptie van EA beïnvloedt.  
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Figuur 8: Factoren die EA-adoptie beïnvloeden (Syynimaa, 2015) 

3.4.3. Expertvalidatie 

Op basis van de factoren in figuur 8 heeft Syynimaa (2015) theorievragen opgesteld. Deze theorievragen 

zijn vervolgens vertaald naar interviewvragen. Doordat dit onderzoek wordt uitgevoerd in het domein 

van de uitzendbranche en Syynimaa (2015) het onderzoek heeft uitgevoerd bij instellingen van hoger 

onderwijs, zijn de interviewvragen voorgelegd aan een expert op het gebied van EA die werkzaam is 

binnen de uitzendbranche. Dit heeft geresulteerd in een aanpassing van een tweetal vragen en het 

schrappen van een vraag. De overige interviewvragen van Syynimaa (2015) worden ook relevant geacht 

binnen het domein van de uitzendbranche. 

3.4.4. Interviewvragen 

Doordat EA een nieuw begrip is binnen de organisatie en nog niet is geïmplementeerd zijn 

interviewvraag 5 en 8 aangepast, zodat de vragen duidelijker en beter te beantwoorden zijn door de 

respondenten. 

Interviewvraag 5 

Van: Beschrijf hoe EA is georganiseerd binnen uw organisatie?  

Naar: Beschrijf hoe de bedrijfsstrategie van de organisatie wordt vertaald naar een IT strategie. 

Interviewvraag 8 

Van: Met welke verwachtingen van andere stakeholders heb je te maken? 

Naar: Wat is de businessverwachting van IT? Is IT een business enabler? 

Tot slot is de volgende vraag geschrapt vanwege het feit dat er tijdens dit onderzoek geen EA pilot 

heeft plaatsgevonden: Vertel over de EA pilot, leg uit hoe het gebruikte raamwerk is gekozen? Moet 
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het raamwerk worden aangepast aan uw doeleinden? Op basis van welke principes is de EA-pilot 

uitgevoerd? Beschrijf in je eigen woorden EA en gerelateerde termen. 

Op basis van het literatuuronderzoek van Syynimaa (2015), waarin geconcludeerd is dat er 25 factoren 

van invloed kunnen zijn op de adoptie van EA. Deze factoren zijn gebruikt als basis voor de 

interviewvragen. Tabel 17 toont de relatie tussen de interviewvragen, de theorievragen en de 

gerelateerde adoptiefactoren.  

 
Tabel 17: Samenhang tussen de interviewvragen, theorievragen en adoptiefactoren. 

3.5. Gegevensanalyse 

Om de verzamelde data te kunnen analyseren moeten de interviews worden getranscribeerd. Doordat 

transcriberen een tijdrovende taak is, worden de interviews opgenomen via Microsoft Teams waarna 

het geluidsfragment wordt ingeladen in Word Online. Deze functie vertaalt de spraak naar tekst. De 

transcripten zullen vervolgens gecontroleerd worden en waar nodig gecorrigeerd.  

De interviewvragen vloeien voort uit de 25 factoren die van invloed kunnen zijn op EA-adoptie. Doordat 

het doel van het REAP model is om een verklaring te geven voor de weerstand die wordt ondervonden 

bij het plannen en uitvoeren van EA-adoptie is gekozen om met behulp van de tool ATLAS.ti interessante 

citaten te coderen aan de hand van categorieën die zijn afgeleid uit het REAP model (Syynimaa, 2015). 

De categorieën uit tabel 18 worden gebruikt als basis voor analyse. De methode waarbij de codes zijn 

afgeleid van een bestaande theorie wordt de directed content analysis genoemd (Syynimaa, 2015).  
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Tabel 18: Categorieën die gebruikt worden bij het analyseren van de interviews gebaseerd op het REAP model (Syynimaa, 2015) 

3.6. Reflectie t.a.v. validiteit, betrouwbaarheid en ethische aspecten 

3.6.1. Interne validiteit 

Interne validiteit verwijst naar de mate waarin bevindingen kunnen worden toegeschreven aan de 

onderzochte interventie in plaats van gebreken in een onderzoeksopzet (Saunders et al., 2019). Met dit 

onderzoek is getracht interne validiteit te verhogen door verschillende soorten maatregelen te nemen: 

▪ Interviews worden opgenomen, getranscribeerd en gevalideerd bij de respondenten; 

▪ Triangulatie wordt toegepast middels het afnemen van semigestructureerde interviews en 

documentanalyse; 

▪ De deductieve aanpak van het onderzoek zorgt ervoor dat uitleg, toetsing en verfijning van het 

meetinstrument systematisch en op theoretische basis gebeurt (Saunders et al., 2019). 

3.6.2. Externe validiteit 

Externe validiteit toetst of het onderzoek algemeen toepasbaar is, dat wil zeggen: buiten de specifieke 

case (Saunders et al., 2019). Door de gekozen onderzoeksstrategie, een enkelvoudige casestudy, is de 

mate van generaliseerbaarheid beperkt. Echter is het ondanks deze strategie mogelijk om 

generaliseerbaarheid na te streven. Door het selecteren van een casusorganisatie binnen het domein 

van de uitzendbranche, ook wel het selecteren van een kritisch geval genoemd (Smaling, 2016), en het 

uitvoeren van een stakeholderanalyse gebaseerd op de bestaande theorie van Mitchell et al. (1997) 

wordt getracht de externe validiteit te verhogen. 

3.6.3. Constructvaliditeit 

Constructvaliditeit is de mate waarin de gebruikte metingen de theorie testen (Saunders et al., 2019). 

De volgende maatregelen worden genomen om de validiteit te verhogen: 

Main category and source # Sub categories

Strategic level of EA S1 Enterprise Ecological Adaptation

Lapalme (2012) S2 Enterprise Integrating

S3 Enterprise IT Architecting

Objectives C1 Cultural

Cao et al. (2003) C2 Political

C3 Structural

C4 Processes

Resistance during planning R1.1 Distorted perception, Interpretation barriers,

Pardo del Val & Martinez and Vague strategic priorities

Fuentes (2003) R1.2 Low motivation

R1.3 Lack of creative response

Resistance during execution R2.1 Political and cultural deadlocks

Pardo del Val & Martinez R2.2 Other reasons

Fuentes (2003)



24 
 

▪ Het uiteindelijke onderzoek model is gebaseerd op het conceptueel model van Syynimaa (2015) 

om een solide basis te waarborgen; 

▪ Het onderzoek model is voorgelegd aan een Enterprise Architect ter verificatie. 

3.6.4. Indrukvaliditeit 

Om de geïnterviewde in staat te stellen de interviewvragen te beantwoorden, is het van belang dat de 

juiste stakeholders worden geselecteerd. Tijdens de interviews wordt bij de geïnterviewde gekeken in 

hoeverre hij of zij de vragen begrijpt en in staat is deze te beantwoorden. Als de indruk bestaat dat de 

geïnterviewde onvoldoende kennis heeft, worden deze gegevens niet meegenomen in de analyse. 

3.6.5. Betrouwbaarheid 

Betrouwbaarheid verwijst naar replicatie en consistentie. Als een onderzoeker in staat is om een eerder 

onderzoeksontwerp te repliceren en dezelfde bevindingen te bereiken, dan wordt dat onderzoek als 

betrouwbaar bestempeld (Saunders et al., 2019). Om de betrouwbaarheid in dit onderzoek te verhogen 

zijn een aantal maatregelen genomen: 

▪ Alle respondenten kregen dezelfde vragen en uitleg met betrekking tot de belangrijkste termen 

en definities; 

▪ De verzamelde gegevens zijn verwerkt met respect voor de privacy; 

▪ Interviews vonden afzonderlijk plaats in een veilige omgeving; 

▪ De onderzoeksstrategie en methode van analyse zijn tot in detail beschreven. 

3.6.6. Ethische aspecten 

Doordat tijdens het onderzoek data wordt verzameld door middel van semigestructureerde interviews 

met personen en (vertrouwelijke) documenten van de casusorganisatie worden geanalyseerd, moet 

rekening gehouden worden met ethische aspecten. In de context van onderzoek verwijst ethiek naar de 

gedragsnormen die gedrag sturen met betrekking tot de rechten van degenen die het onderwerp 

worden van het onderzoek of erdoor worden beïnvloed (Saunders et al., 2019). Binnen dit onderzoek 

zullen een aantal ethische principes worden toegepast: 

▪ Alle persoonlijke data wordt geanonimiseerd; 

▪ Verzamelde data wordt vertrouwelijk behandeld; 

▪ De participanten hebben het recht hun deelname op elk moment in te trekken zonder 

consequenties; 

▪ Bij gebruik van persoonlijke data zullen de regels van GDPR worden gevolgd. 
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4. Resultaten 

Dit hoofdstuk toont een overzicht van de datacollectie en de data analyse die is uitgevoerd. Allereerst 

hebben de zes stakeholders die zijn geïnterviewd een survey ingevuld, om zodoende alvast een eerste 

beeld te vormen waarop tijdens de semigestructureerde interviews verder op is ingezoomd. Om de 

onderzoeksvraag te beantwoorden zijn een aantal stellingen opgesteld. Om deze stellingen te kunnen 

bevestigen of afwijzen zijn de interviewvragen uit tabel 17 gekoppeld aan de stellingen. Doordat EA-

adoptie betrekking heeft op organisatorische verandering, zijn enkel de interviewvragen die betrekking 

hebben op organisatie gerelateerd factoren (IV1 t/m IV8) geanalyseerd. In tabel 19 zijn de stellingen 

gekoppeld aan de interviewvragen. 

 
Tabel 19: Stellingen gekoppeld aan interviewvragen 

4.1. Toelichting dataverzameling 

4.1.1. Survey 

Om tijdens de semigestructureerde interviews diep de inhoud in te kunnen, is er aan de zes 

respondenten in eerste instantie een survey toegestuurd. In de survey zijn de respondenten allereerst 

gevraagd wat hun kennisniveau is het op gebied van EA en in welke mate de organisatie volgens hen 

werkt vanuit een EA. Vervolgens is de respondenten gevraagd op basis van een Likert schaal van 1 tot 5 

de interviewvragen uit tabel 17 te beantwoorden in de volgorde van organisatorische factoren, 

omgevingsfactoren en tot slot de EA factoren. De uitnodiging tot het invullen van de survey is te vinden 

in bijlage 6, de vragen van de survey zijn te vinden in bijlage 7 en de resultaten van de survey zijn te 

vinden in bijlage 8.  

4.1.2. Semigestructureerde interviews 

Doordat COVID-19 nog onder ons was tijdens het uitvoeren van het onderzoek, brachten de interviews 

uitdagingen met zich mee. Besloten is om de interviews uit te voeren via Microsoft Teams, wat ook een 

optie heeft om vergaderingen op te nemen. In totaal zijn er zes interviews uitgevoerd variërend van +/- 

30 tot 60 minuten. De interviews zijn uitgevoerd in de periode mei 2022 en verliepen voorspoedig. 

Voordat de interviews van start gingen werd voorafgaand aan elk interview akkoord gevraagd voor het 

opnemen van het interview en dat anonimiteit gegarandeerd is voor het verzamelen van de data. 

Tijdens de interviews is getracht de volgorde aan te houden zoals gesteld in tabel 17. De interviews 

zorgen voor een waardevolle verdieping op het beeld wat is ontstaan tijdens de survey.  



26 
 

4.2. Resultaten per stelling 

Een zestal stellingen zijn opgesteld om antwoord te geven op de onderzoeksvraag. In deze paragraaf 

wordt antwoord gegeven op de stellingen. In de stellingen wordt meerdere malen verwezen naar de 

adoptie van EA. De implementatie van een IT-systeem wordt gezien als hetzelfde als de adoptie van EA, 

omdat de implementatie van een IT-systeem net als bij adoptie van EA alle onderdelen binnen een 

organisatie raakt. Daarnaast zijn de kritische succesfactoren van een implementatie van een IT-systeem 

in lijn met EA-adoptie aspecten (Syynimaa, 2015).  

Allereerst worden de resultaten getoond vanuit de survey en vervolgens vanuit de interviews. Bij de 

resultaten vanuit de interviews zal per respondent een samenvatting worden gegeven van het antwoord 

op de interviewvragen. In bijlage 9 worden een aantal voorbeelden gegeven van het coderingsproces 

om hier inzicht in te geven.  

In de antwoorden wordt verwezen naar de respondenten, in onderstaande tabel wordt getoond welke 

respondent welke functie heeft binnen de organisatie en tot welke actor deze behoort volgens de 

benadering van Kotusev (2021). 

 
Tabel 20: Relatie tussen respondent, functie en actor Kotusev (2021) 

4.2.1. Resultaten stelling 1 

 
Tabel 21: Stelling 1 met bijbehorende survey- en interviewvragen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respondent Functie Actor -  Kotusev (2021)

R1 Chief Executive Officer (CEO) business executives

R2 Chief Innovation Officer (CIO) IT executives

R3 IT manager IT executives

R4 Integration manager IT projectteams

R5 Manager Bouw & Techniek business unit managers

R6 Manager Productie & Logistiek business unit managers
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Surveyvraag 

De organisatie is flexibel en heeft het vermogen om zich snel aan te passen/te veranderen. 

 
Figuur 9: Surveyvraag behorend bij stelling 1 

Vanuit de survey blijkt dat drie van de zes respondenten het eens is met de stelling dat de organisatie 
flexibel is en het vermogen heeft zich snel aan te passen/te veranderen. De overige drie respondenten 
zijn het oneens met de stelling. Daarbij valt op dat de 2 respondenten op het C-level (CIO en CEO) het 
eens zijn met de stelling. 
 

Surveyvraag 

De organisatie vertoont veel weerstand bij veranderingen. 

 
Figuur 10: Surveyvraag behorend bij stelling 1 

Vanuit de survey blijkt dat het merendeel van de respondenten de overtuiging heeft dat de organisatie 

veel weerstand vertoond bij veranderingen. 
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Interviews 

 
Tabel 22: Antwoorden op interviewvraag 1 

Het beeld vanuit de survey wordt bevestigd vanuit de interviews. Een belangrijke uitdaging die genoemd 

wordt bij implementaties van een IT-systeem is het enthousiasmeren van de vestigingen en het 

benoemen hoe de gebruiker is geholpen. Digitalisering is een top down beslissing, maar de bottom up 

structuur van de organisatie kan het proces bemoeilijken omdat de organisatie daar geen afbreuk aan 

wilt doen. Door het gebrek aan change- en projectmanagement ontstaat er bij IT-implementaties veel 

weerstand. Vestigingen worden te weinig meegenomen tijdens de implementatie, waardoor zij 

vroegtijdig afhaken en het systeem onvoldoende aansluit op de behoefte van de mensen in het 

werkveld. 

Antwoord stelling 1 

De stelling wordt bevestigd. Door de decentrale organisatiestructuur is het belangrijk de vestigingen 

enthousiast te krijgen en is veel overtuigingskracht nodig. Daarnaast zorgt een gebrek aan goed project- 

en changemanagement voor veel weerstand vanuit de vestigingen. 
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4.2.2. Resultaten stelling 2 

 
Tabel 23: Stelling 2 met bijbehorende survey- en interviewvraag 

Surveyvraag 

Er is een (standaard)proces hoe nieuwe applicaties worden gekozen, geïmplementeerd en 

geïntroduceerd binnen de organisatie. 

 
Figuur 11: Surveyvraag behorend bij stelling 2 

Vanuit de survey geeft het merendeel van de respondenten aan dat er geen proces is hoe nieuwe 

applicaties worden gekozen, geïmplementeerd en geïntroduceerd binnen de organisatie. 
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Interviews 

 
Tabel 24: Antwoorden op interviewvraag 2 

Alle respondenten op R5 na, geven in de survey aan dat er geen (standaard)proces is hoe nieuwe 

applicaties worden gekozen, geïmplementeerd en geïntroduceerd binnen de organisatie. Er zijn wel wat 

regels, er worden stappen gezet, maar impactanalyse en visie richting de toekomst ontbreekt. Met als 

gevolg dat legacy vanuit oude systemen wordt meegenomen naar nieuwe systemen. 

Antwoord stelling 2 

De stelling wordt bevestigd. Er is geen (standaard)proces hoe nieuwe applicaties worden gekozen, 

geïmplementeerd en geïntroduceerd binnen de organisatie. Echter zijn er wel regels opgesteld en 

worden er stappen voorwaarts gezet, waaruit blijkt dat de organisatie effectief IT-portfoliobeheer 

belangrijk acht. 
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4.2.3. Resultaten stelling 3 

 
Tabel 25: Stelling 3 met bijbehorende survey- en interviewvraag 

Surveyvraag 

Binnen de organisatie is er een persoon of zijn er personen die nieuwe ontwikkelinitiatieven 

introduceren binnen de organisatie en deze initiatieven vooruit brengen. 

 
Figuur 12: Surveyvraag behorend bij stelling 3 

Vanuit de survey geeft het merendeel van de respondenten aan dat er personen zijn binnen de 

organisatie die nieuwe ontwikkelinitiatieven introduceren en deze initiatieven vooruit brengen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

Interviews 

 
Tabel 26: Antwoorden op interviewvraag 3 

Initiatieven worden wisselend vanuit het Support Center en de vestigingen aangedragen. Zo zijn er 

periodiek verschillende overleggen tussen teams op het Support Center en afgevaardigden vanuit de 

business waarin prioriteiten worden afgestemd. De algemene strekking onder de respondenten is dat 

het belangrijk is dat er iemand in de lead is bij projecten, dit blijkt wel uit het feit dat er een externe 

projectmanager wordt ingehuurd om het totaalplaatje te overzien en om te helpen met prioriteren. 

Antwoord stelling 3 

De stelling wordt bevestigd. Een persoon die in de lead is bij projecten wordt als belangrijk gezien door 

de respondenten, dit uit zich in het feit dat een externe projectmanager wordt ingehuurd om het 

totaalplaatje te overzien. 

 



33 
 

4.2.4. Resultaten stelling 4 

 
Tabel 27: Stelling 4 met bijbehorende survey- en interviewvraag 

Surveyvraag 

Vanuit het topmanagement en directie worden nieuwe ontwikkelinitiatieven voldoende ondersteund. 

 
Figuur 13: Surveyvraag behorend bij stelling 4 

Vanuit de survey blijkt dat de respondenten vinden dat er voldoende ondersteuning is vanuit het 

topmanagement en directie voor nieuwe ontwikkelinitiatieven. 
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Interviews 

 
Tabel 28: Antwoorden op interviewvraag 4 

Vanuit de interviews wordt bevestigd dat er voldoende steun is van het topmanagement/directie bij 

nieuwe ontwikkelinitiatieven. Met name als het gaat om business ideeën die omzet genereren. Het 

directieteam heeft altijd het laatste woord voor goedkeuring. Past een initiatief bijvoorbeeld niet in de 

planning, dan wordt dit door de CEO tegengehouden. 

Antwoord stelling 4 

De stelling wordt bevestigd. Bij nieuwe ontwikkelinitiatieven is er voldoende steun vanuit 

topmanagement/directie. 
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4.2.5. Resultaten stelling 5 

 
Tabel 29: Stelling 5 met bijbehorende survey- en interviewvragen 

Surveyvraag 

De bedrijfsstrategie wordt concreet vertaald naar een IT-strategie. 

 
Figuur 14: Surveyvraag behorend bij stelling 5 

Vanuit de survey blijkt dat de meningen van de respondenten afwijkend zijn. Daarbij is het opvallend 

dat de respondenten op het C-level (CIO en CEO) en de IT manager van mening zijn dat er een concrete 

vertaling van de bedrijfsstrategie naar de IT-strategie is, maar de manager Bouw & Techniek en manager 

Productie & Logistiek deze mening niet zijn toebedeeld. 
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Interviewvraag 

Beschrijf hoe de bedrijfsstrategie van de organisatie wordt vertaald naar een IT strategie. 

 
Tabel 30: Antwoorden op interviewvraag 5 

De antwoorden vanuit de interviews bevestigen het beeld wat er vanuit de survey is ontstaan. De 

respondenten op het C-level beschrijven duidelijk de vertaling van de bedrijfsstrategie naar de IT-

strategie. Alles is geënt op zo snel mogelijk de juiste baan voorleggen door middel van inzet van IT. 

Daarnaast is gekozen voor een splitsing tussen de business units Bouw & Techniek en Productie & 

Logistiek wat zich in de toekomst kan doorvertalen naar de inrichting in de systemen. De manager 
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Productie & Logistiek vindt dat de uitvoering van de strategie te vrijblijvend is en de manager Bouw & 

Techniek geeft aan moeite te hebben met het feit dat het ingewikkeld is om prioriteit te geven aan een 

project. 

Surveyvraag 

Het gebruik van Enterprise Architectuur kan de organisatie helpen bij betere besluitvorming van nieuwe 

projecten. 

 
Figuur 15: Surveyvraag behorend bij stelling 5 

Vanuit de survey blijkt dat de respondenten eensgezind zijn over het feit van Enterprise Architectuur 

de organisatie kan helpen bij betere besluitvorming van nieuwe projecten. 
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Interviewvraag 

Leg uit wat je verwachtingen zijn bij het gebruik van EA voor jezelf en de organisatie. Hoe verhouden ze 

zich tot de strategie van de organisatie? 

 
Tabel 31: Antwoorden op interviewvraag 7 

De respondenten geven aan dat er een EA is binnen de organisatie, maar niet op het 

volwassenheidsniveau zoals dat gewenst is. EA moet volgens de respondenten inzicht geven in 

afhankelijkheden en in de definiëring en prioritering van projecten. De IT-manager schetst zelfs het 
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beeld dat EA noodzakelijk is. Door de manager Productie & Logistiek wordt echter in twijfel getrokken 

of EA kan landen binnen de organisatie in verband met de bedrijfscultuur.  

Antwoord stelling 5 

De stelling wordt deels bevestigd. Er heerst verdeeldheid over het feit dat de bedrijfsstrategie concreet 

wordt vertaald naar een IT-strategie. Respondenten op het C-level vinden dat er een concrete vertaling 

is, de manager Bouw & Techniek en manager Productie & Logistiek zijn het hiermee oneens. De 

respondenten zijn het wel met elkaar eens over het feit dat EA de organisatie kan helpen bij betere 

besluitvorming van projecten. 

4.2.6. Resultaten stelling 6  

 
Tabel 32: Stelling 6 met bijbehorende survey- en interviewvragen 

Surveyvraag 

De communicatie van nieuwe ontwikkelinitiatieven binnen de organisatie verloopt goed. 

 
Figuur 16: Surveyvraag behorend bij stelling 6 

Vanuit de survey blijkt dat de respondenten niet duidelijk stelling innemen over het feit dat de 

communicatie van nieuwe ontwikkelinitiatieven goed verloopt binnen de organisatie. 
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Interviewvraag 

Beschrijf hoe communicatie is georganiseerd in uw organisatie? Hoe loopt de communicatie tussen de 

vestigingen en het Support Center? 

 
Tabel 33: Antwoorden op interviewvraag 6 

Vanuit de survey nemen de respondenten niet echt stelling, echter blijkt vanuit de interviews dat men 

het erover eens is dat de communicatie tussen het Support Center en de vestigingen beter moet. Daarbij 

moet het initiatief van beide kanten komen. Besloten is om Bouw & Techniek en Productie & Logistiek 

te splitsen, zodat de communicatielijnen korter worden. 
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Surveyvraag 

 
Figuur 17: Surveyvraag behorend bij stelling 6 

Interviewvraag 

Wat is de businessverwachting van IT? Is IT een business enabler? 

 
Tabel 34: Antwoorden op interviewvraag 8 
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Het is per persoon verschillend of zij IT als business enabler zien. Sommige vestigingsmanagers die 

denken: hoe kan ik mijn tent vooruit helpen met IT? Maar er zijn ook vestigingsmanagers waarbij IT 

commodity is. Vanuit de moedermaatschappij, vanuit de directie en iedereen op het Support Center is 

ervan overtuigd dat het integraal is. 

Antwoord stelling 6 

De stelling wordt bevestigd. IT wordt gezien als integraal onderdeel van de business. Het besef is er dat 

de afstand tussen het Support Center en de vestigingen te groot is. Door de splitsing van Bouw & 

Techniek en Productie & Logistiek hoopt men de communicatielijnen te verkorten. 
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4.3. Samenvatting resultaten 

In bovenstaande paragrafen zijn de resultaten beschreven op basis van de survey en de interviews. In 

deze paragraaf worden de resultaten van de stellingen samengevat en tot slot bevestigd of afgewezen. 

Met behulp van het bevestigen of afwijzen van de stellingen kan antwoord gegeven worden op de 

onderzoeksvraag. 

 
Tabel 35: Stelling 1 – de organisatiestructuur en het vermogen van changemanagement  heeft een sterke invloed op de 
adoptie van EA 

 
Tabel 36: Stelling 2 – effectief IT-portfoliobeheer helpt bij het adopteren van EA 

 
Tabel 37: Stelling 3 – een persoon of partij die een voortrekkersrol vertoont bij nieuwe ontwikkelinitiatieven helpt bij het 
adopteren van EA 

 
Tabel 38: Stelling 4 – support van het topmanagement/directie is cruciaal voor het slagen van de EA-adoptie 
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Tabel 39: Stelling 5 – het bedrijfsstrategieplan is de driver voor verandering 

 
Tabel 40: Stelling 6 – een nauwe samenwerking tussen business- en IT is vereist om EA succesvol te adopteren binnen een 
organisatie. 
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5. Discussie, reflectie, conclusies en aanbevelingen 

Het laatste hoofdstuk begint met de discussie en reflectie. Tot slot komen de conclusies van dit 

onderzoek aan bod en worden aanbevelingen gegeven voor de praktijk en verder onderzoek. 

5.1.  Discussie en reflectie 

Uit onderzoek is gebleken dat de adoptie van EA verschillende voordelen met zich meebrengt. Betere 

besluitvorming, verhoogde inkomsten, kostenbesparingen en een betere afstemming tussen business- 

en IT worden genoemd als belangrijkste voordelen bij het adopteren van EA bij een organisatie 

(Syynimaa, 2015). Om de voordelen van EA te benutten, moet EA geadopteerd worden binnen een 

organisatie. De adoptie van EA blijkt in de praktijk een grote uitdaging. Verkeerd begrepen EA 

concepten, houdingen en gebrek aan vaardigheden worden genoemd als belangrijke oorzaken 

(Syynimaa, 2015). Het is belangrijk om te begrijpen welke factoren van invloed zijn op het EA-

adoptieproces. 

Het REAP-model van Syynimaa (2015) heeft geleid tot het ontwerp van het conceptueel model in 

paragraaf 2.4. De operationalisering van het onderzoek bouwt voor op het REAP-model. Daarbij zijn er 

factoren geïdentificeerd die van invloed zijn op de EA-adoptie. De operationalisering biedt een structuur 

voor de dataverzameling. Tijdens de dataverzameling is gebruikgemaakt van een survey. 

Semigestructureerde interviews ondersteunen in het valideren van de resultaten uit de survey. 

5.1.1. Interne validiteit 

Tijdens het literatuuronderzoek is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van peer-review artikelen. 

Daarnaast is getracht triangulatie te bereiken door naast het afnemen van een semigestructureerd 

interview een survey te laten invullen door de respondenten. 

5.1.2. Externe validiteit 

Doordat het onderzoek plaatsvindt binnen een single casestudy is het lastig om externe validiteit te 

bereiken. Door het uitvoeren van een stakeholderanalyse op basis van de ranking van Mitchell et al. 

(1997) waarin stakeholders zijn geselecteerd op topmanagement niveau en C-level worden alle actoren 

van Kotusev (2021) gedekt. Daarmee wordt getracht de generaliseerbaarheid te verhogen en daarmee 

in beperkte vorm te voldoen aan de externe validiteit. 

5.1.3. Constructvaliditeit 

Om de construct validiteit te waarborgen is het uiteindelijke onderzoek model gebaseerd op het 

conceptueel model van Syynimaa (2015) om een solide basis te waarborgen. Doordat het onderzoek 

van Syynimaa (2015) heeft plaatsgevonden bij Finse instellingen voor hoger onderwijs, is het onderzoek 

model aangepast met behulp van een onafhankelijke expert. Ook is getracht om triangulatie te 

realiseren door het afnemen van interviews en documentanalyse. Helaas zijn er door de respondenten 

geen documenten aangeleverd, omdat de juiste en waardevolle documenten niet voorhanden waren. 

Daarentegen hebben de resultaten van de survey bijgedragen aan het realiseren van de triangulatie, 

wat heeft geleid tot een verhoging van de constructvaliditeit. 
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5.1.4. Indrukvaliditeit 

Voorafgaand aan de interviews is aan de respondenten een presentatie gegeven over het begrip EA. 

Daarnaast is een video gestuurd waarin het belang van EA wordt benoemd. Bij het invullen van de survey 

gaven de respondenten aan voldoende kennis te hebben met betrekking tot EA. Dit is belangrijk, omdat 

het van belang is dat de respondenten de onderwerpen die aan bod komen tijdens de interviews goed 

begrijpen en daarmee goed antwoord kunnen geven op de vragen. 

5.1.5. Betrouwbaarheid 

Betrouwbaarheid verwijst naar replicatie en consistentie. Om de betrouwbaarheid in dit onderzoek te 

verhogen zijn de volgende maatregelen getroffen: 

▪ Alle respondenten kregen dezelfde vragen en uitleg met betrekking tot de belangrijkste termen 

en definities; 

▪ De interviews hebben afzonderlijk plaatsgevonden in een veilige omgeving, waardoor de 

respondenten open konden antwoorden zonder sociaal wenselijk te antwoorden; 

▪ De onderzoeksstrategie en methode van analyse zijn tot in detail beschreven. 

5.1.6. Ethische aspecten 

Tijdens het onderzoek is rekening gehouden met de ethische aspecten zoals beschreven in paragraaf 

3.6.6. Voorafgaand aan het interview hebben alle respondenten een e-mail ontvangen met uitleg over 

het onderzoek. Alle 6 de stakeholders hebben uiteindelijk deelgenomen aan de survey en de interviews. 

5.2. Conclusies en aanbevelingen 

Op basis van de uitkomsten van de stellingen in het vierde hoofdstuk, wordt de onderzoeksvraag van 

dit onderzoek beantwoord: 

 

Stelling 1 - De organisatiestructuur en het vermogen van changemanagement heeft een sterke invloed 

op de adoptie van EA 

Elke grote verandering brengt weerstand met zich mee, zo ook EA-adoptie. Vanuit de literatuur blijkt 

dat organisatiestructuur en changemanagement de EA-adoptie beïnvloeden. In gedecentraliseerde 

organisaties is EA moeilijker om te adopteren vanwege uitdagingen op het vlak van changemanagement 

(Syynimaa, 2015). Uit de resultaten van het onderzoek is gebleken dat de weerstand bij veranderingen 

bij de casusorganisatie, die een decentrale organisatiestructuur heeft waarin vestigingen autonome 

keuzes maken, groot is. Bij veranderingen is er nog meer overtuigingskracht nodig, echter ontbreekt het 

aan goed projectmanagement en blijft adoptie daardoor achter. 

Stelling 2 - Effectief IT-portfoliobeheer helpt bij het adopteren van EA 

Naast goed management in het algemeen, wordt effectief IT-portfoliobeheer als belangrijk geacht bij 

EA-adoptie (Syynimaa, 2015). Bij de casusorganisatie ontbreekt het aan een standaardproces bij het 

selecteren, implementeren en introduceren van nieuwe applicaties binnen de organisatie en ontbreekt 

het aan een duidelijke visie richting de toekomst. Concluderend ontbreekt het aan effectief IT-

portfoliobeheer. 
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Stelling 3 - Een persoon of partij die een voortrekkersrol vertoont bij nieuwe ontwikkelinitiatieven helpt 

bij het adopteren van EA 

De algemene strekking onder de respondenten is dat het belangrijk is dat er iemand in de lead is bij 

projecten, dit blijkt wel uit het feit dat er een externe projectmanager wordt ingehuurd om het 

totaalplaatje te overzien en om te helpen met prioriteren. 

Stelling 4 - Support van het topmanagement/directie is cruciaal voor het slagen van de EA-adoptie 

Het belangrijkste dat het succes van EA-adoptie beïnvloedt is de ondersteuning van topmanagement 

(Syynimaa, 2015). Uit de resultaten is gebleken dat er bij de casusorganisatie voldoende ondersteuning 

is vanuit het topmanagement bij nieuwe ontwikkelinitiatieven, met name al de business ideeën omzet 

genereren. 

Stelling 5 - Het bedrijfsstrategieplan is de driver voor verandering 

Uit de resultaten is gebleken dat het bij de casusorganisatie ontbreekt aan een juiste vertaling van de 

bedrijfsstrategie naar een IT-strategie. Nieuwe projecten worden niet gevoed vanuit de 

bedrijfsstrategie, maar meer op onderbuikgevoel. EA kan hier volgens de respondenten in 

ondersteunen. 

Stelling 6 - Een nauwe samenwerking tussen business- en IT is vereist om EA succesvol te adopteren 

binnen een organisatie 

Het ontbreekt bij de organisatie aan business-IT alignment, er is veel afstand tussen het Support Center 

en de vestigingen. Om EA succesvol te adopteren is business-IT alignment belangrijk. Om de 

communicatie binnen de organisatie te verbeteren en daarmee de business-IT alignment te verhogen, 

is besloten om de organisatiestructuur te wijzigen. Bouw & Techniek en Productie & Logistiek worden 

aparte onderdelen binnen de organisatie om kortere communicatielijnen te realiseren. 

Conclusie 

Vanuit de literatuur wordt geconcludeerd dat de meeste EA-adoptieproblemen worden veroorzaakt 

door verkeerd begrepen EA-concepten, weerstand tegen verandering (Seppänen et al., 2018) en een 

gebrek aan de benodigde vaardigheden (Syynimaa, 2015). In dit kwalitatieve onderzoek wordt dit 

bevestigd. Binnen het domein van de uitzendbranche ontstaat weerstand bij veranderingen door het 

gebrek aan project- en changemanagement. Daarnaast is door de decentrale organisatiestructuur nog 

meer overtuigingskracht nodig bij veranderingen, wat overeenkomt met de literatuur.  

Daarnaast is effectief IT-portfoliobeheer belangrijk bij EA-adoptie, echter ontbreekt het hier aan bij de 

casusorganisatie. Wel is er voldoende ondersteuning door het topmanagement bij het uitvoeren van 

nieuwe ontwikkelinitiatieven, wat cruciaal is gebleken voor een succesvolle EA-adoptie. Deze nieuwe 

ontwikkelinitiatieven worden niet gevoed vanuit bedrijfsstrategie, maar voornamelijk op 

onderbuikgevoel. Een vertaling van de bedrijfsstrategie naar een IT-strategie met een roadmap van 

projecten ontbreekt. Ook ontbreekt het bij de organisatie aan business-IT alignment, daar er teveel 

afstand bestaat tussen het Support Center en de vestigingen. Tot slot is EA een relatief onbekend begrip 

binnen de organisatie, waardoor het lastig is de voordelen van EA te benoemen. 

Conclusie en daarmee het antwoord op de onderzoeksvraag is dat adoptie binnen het domein van de 

uitzendbranche moeilijk is, doordat er weerstand ontstaat bij verandering door een gebrek aan de 

benodigde vaardigheden. Daarnaast bemoeilijkt de organisatiestructuur de adoptie van EA. 
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5.3. Aanbevelingen voor de praktijk 

Zorg bij grote veranderingen voor goed projectmanagement, zodat de veranderingen goed geadopteerd 

worden. Daarnaast is het belangrijk om bij het selecteren van nieuwe applicaties duidelijke kaders te 

formuleren en een visie te ontwikkelen richting de toekomst op het vlak van applicatielandschap. Ook 

is het belangrijk om projecten niet op onderbuikgevoel te starten, maar vanuit een bedrijfsstrategie die 

vertaald wordt in een IT-strategie. EA kan hierin ondersteunen door een AS-IS situatie en TO-BE situatie 

te schetsen en daar digitale thema’s/projecten te definiëren. De business-IT alignment zal daarnaast 

moeten toenemen om EA succesvol te kunnen adopteren, daarin zijn de eerste stappen al gezet door 

de organisatiestructuur aan te passen waardoor de communicatielijnen bij de business units Bouw & 

Techniek en Productie & Logistiek korter worden. Tot slot is de organisatie nog vrij onvolwassen op het 

gebied van EA. Hulp van een externe partner op het gebied van EA of het verzorgen van trainingen aan 

interne medewerkers wordt als raadzaam geacht. 

5.4. Aanbevelingen voor verder onderzoek 

De mogelijkheid bestaat dat dit onderzoek ook uitgevoerd kan worden bij andere organisaties binnen 

de uitzendbranche. De generaliseerbaarheid van het onderzoek is in het geding, doordat het een single 

casestudy betreft. Doordat EA bij de casusorganisatie een relatief nieuw begrip is, wordt aangeraden 

het REAP model te toetsen bij een organisatie binnen de uitzendbranche met een hoger 

volwassenheidsniveau op het gebied van EA. 
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6. Reflectie 

Dit onderzoek focust zich op de adoptie van Enterprise Architectuur binnen het domein van de 

uitzendbranche waar ik zelf werkzaam ben. Het gehele afstudeertraject heb ik als zeer leerzaam 

ervaren. Ondanks de fijne samenwerking met de casus organisatie en de Open Universiteit heb ik het 

afstudeertraject als intensief ervaren.  

Met behulp van diverse feedbackrondes is meer diepgang en samenhang in het onderzoek gerealiseerd. 

Het gehele onderzoek is uitgevoerd in 10 maanden. 

De module Enterprise Architectuur heeft tijdens de studie al mijn interesse gewekt en daarom was ik 

zeer content met het feit dat ik mocht afstuderen op dit onderwerp. Door het literatuuronderzoek is 

mijn kennis met betrekking tot dit onderwerp toegenomen. Binnen de casus organisatie was al langer 

het besef dat een overzicht met de samenhang van business processen en IT belangrijk is, maar door de 

interviews en de resultaten van dit onderzoek is nogmaals bevestigd dat Enterprise Architectuur cruciaal 

is om de toenemende afhankelijkheden en complexiteit te managen. Daarom zijn door de casus 

organisatie de eerste gesprekken gevoerd met een Enterprise Architect om inzicht te krijgen in het 

gehele landschap. Bij dit traject ben ik nauw betrokken met als uiteindelijke doel door te groeien naar 

de rol van Enterprise Architect bij de casus organisatie. Dit onderzoek heeft daar een belangrijke rol in 

gespeeld.  

Doordat Enterprise Architectuur binnen de organisatie nog een relatief onbekend begrip is, merkte ik 

dat de respondenten sommige vragen lastig konden beantwoorden of dat er te weinig diepgang was in 

de antwoorden.  

Concluderend heb ik het afstudeeronderzoek als leerzaam ervaren en heeft het bijgedragen aan mijn 

persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast heeft het onderzoek inzicht gegeven aan de casus organisatie dat 

Enterprise Architectuur cruciaal is om de alsmaar toenemende complexiteit te managen. 
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Bijlage 1: Longlist literatuur 

Tabel 41: Longlist met URL verwijzingen 

Deelvraag – zoekactie Zoektermen URL 

1a – 1 Definition Enterprise Architecture URL 1a - 1 

1a – 2 Definition Enterprise Architecture URL 1a - 2 

1a – 3 Definition Enterprise Architecture URL 1a - 3 

 

Deelvraag – zoekactie Zoektermen URL 

1b – 1 Enterprise Architecture practice URL 1b - 1 

1b – 2 Enterprise Architecture practice URL 1b - 2 

1b – 3 Enterprise Architecture practice URL 1b - 3 

1b – 4 Enterprise Architecture practice URL 1b - 4 

 

Deelvraag – zoekactie Zoektermen URL 

1c – 1 Benefits of Enterprise Architecture URL 1c - 1 

1c – 2 Benefits of Enterprise Architecture URL 1c - 2 

1c – 3 Benefits of Enterprise Architecture URL 1c - 3 

1c – 4 Benefits of Enterprise Architecture URL 1c - 4 

 

Deelvraag – zoekactie Zoektermen URL 

2 – 1 Adoption of Enterprise Architecture URL 2 - 1 

2 – 2 Adoption of Enterprise Architecture URL 2 - 2 

2 – 3 Adoption of Enterprise Architecture URL 2 - 3 

2 – 4 Adoption of Enterprise Architecture URL 2 - 4 

 

Deelvraag – zoekactie Zoektermen URL 

3 – 1 Resistance of Enterprise Architecture URL 3 - 1 

3 – 2  Resistance of Enterprise Architecture URL 3 - 2 

 

Deelvraag – zoekactie Zoektermen URL 

4a – 1 Business model in staffing industry URL 4a - 1 

4a – 2 Business model in staffing industry URL 4a - 2 

 

Deelvraag – zoekactie Zoektermen URL 

4b – 1 Enterprise Architecture in staffing industry URL 4b - 1 

4b – 2 Enterprise Architecture in staffing industry URL 4b - 2 

 

Deelvraag – zoekactie Zoektermen URL 

5 – 1 Theory of stakeholder identification URL 5 - 1 

5 – 2 Theory of stakeholder identification URL 5 - 2 

https://scholar.google.com/scholar?q=Definition+Enterprise+Architecture&hl=en&lr=lang_en&as_sdt=0,5&as_ylo=2010&as_yhi=2021&as_vis=1
https://scholar.google.com/scholar?as_q=Definition+Enterprise+Architecture&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_occt=title&as_sauthors=&as_publication=&as_ylo=2010&as_yhi=2021&hl=en&as_sdt=0%2C5&as_vis=1
https://scholar.google.com/scholar?q=Enterprise+Architecture+practice&hl=en&as_sdt=0%2C5&as_vis=1&as_ylo=2010&as_yhi=2021
https://scholar.google.com/scholar?as_q=Enterprise+Architecture+practice&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_occt=any&as_sauthors=&as_publication=&as_ylo=2017&as_yhi=2021&hl=en&as_sdt=0%2C5&as_vis=1
https://scholar.google.com/scholar?as_q=Enterprise+Architecture+practice&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_occt=title&as_sauthors=&as_publication=&as_ylo=2017&as_yhi=2021&hl=en&as_sdt=0%2C5&as_vis=1
https://scholar.google.com/scholar?start=10&q=allintitle:+Enterprise+Architecture+practice&hl=en&as_sdt=0,5&as_ylo=2017&as_yhi=2021&as_vis=1
https://scholar.google.com/scholar?as_q=Benefits+of+Enterprise+Architecture&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_occt=any&as_sauthors=&as_publication=&as_ylo=2010&as_yhi=2021&hl=en&as_sdt=0%2C5
https://scholar.google.com/scholar?as_q=Benefits+of+Enterprise+Architecture&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_occt=title&as_sauthors=&as_publication=&as_ylo=2010&as_yhi=2021&hl=en&as_sdt=0%2C5
https://scholar.google.com/scholar?as_q=Benefits+of+Enterprise+Architecture&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_occt=title&as_sauthors=&as_publication=&as_ylo=2010&as_yhi=2021&hl=en&as_sdt=0%2C5
https://scholar.google.com/scholar?as_q=Benefits+of+Enterprise+Architecture&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_occt=title&as_sauthors=&as_publication=&as_ylo=2010&as_yhi=2021&hl=en&as_sdt=0%2C5
https://scholar.google.com/scholar?as_q=Adoption+of+Enterprise+Architecture&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_occt=any&as_sauthors=&as_publication=&as_ylo=2010&as_yhi=2021&hl=en&as_sdt=0%2C5&as_vis=1
https://scholar.google.com/scholar?as_q=Adoption+of+Enterprise+Architecture&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_occt=title&as_sauthors=&as_publication=&as_ylo=2010&as_yhi=2021&hl=en&as_sdt=0%2C5&as_vis=1
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https://scholar.google.com/scholar?as_q=Business+model+in+staffing+industry&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_occt=any&as_sauthors=&as_publication=&as_ylo=2010&as_yhi=2021&hl=en&as_sdt=0%2C5&as_vis=1
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https://scholar.google.com/scholar?as_q=Definition+Enterprise+Architecture&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_occt=any&as_sauthors=&as_publication=&as_ylo=2010&as_yhi=2021&hl=en&as_sdt=0%2C5&as_vis=1
https://scholar.google.com/scholar?as_q=Definition+Enterprise+Architecture&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_occt=title&as_sauthors=&as_publication=&as_ylo=2010&as_yhi=2021&hl=en&as_sdt=0%2C5&as_vis=1
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Bijlage 2: Shortlist literatuur 

Tabel 42: Longlist met URL verwijzingen 

Zoekactie 1a – Definition Enterprise Architecture 
Deelvraag – Artikelnummer Titel Publicatie beschikbaar URL 

1a – 1 Definition and validation of requirements for collaborative 
decision-making in enterprise architecture creation 

Ja 1a - 1 

1a – 2 Towards the definition of enterprise architecture debts Ja 1a - 2 

1a – 3 Classification and definition of an enterprise architecture 
analyses language 

Ja 1a - 3 

1a – 4 Definition and implementation of the Enterprise Business Layer 
through a Business Reference Model, using the architecture 
development method ADM-TOGAF 

Ja 1a - 4 

1a – 5* Enterprise architecture and enterprise architecture artifacts: 
Questioning the old concept in light of new findings 

Ja OU 
reader 

*Artikel is aangeraden door de OU. 

Zoekactie 1b – Enterprise Architecture practice 
Deelvraag – Artikelnummer Titel Publicatie beschikbaar URL 

1b – 1 TOGAF-based enterprise architecture practice: an exploratory 
case study 

Ja 1b - 1 

1b – 2 Stakeholder engagement in enterprise architecture practice: 
What inhibitors are there? 

Ja 1b - 2 

1b – 3 The Process View of Enterprise Architecture Practice Ja 1b - 3 

1b – 4 Artifacts, activities, benefits and blockers: Exploring enterprise 
architecture practice in depth 

Ja 1b - 4 

1b – 5 The problem of engagement in enterprise architecture 
practice: An exploratory case study 

Ja 1b - 5 

1b – 6 Enterprise architecture planning: analyses of requirements 
from practice and research 

Ja 1b - 6 

1b – 7 Enterprise Architecture Practice on a Single Page Ja 1b - 7 

1b – 8 Enterprise architecture: a snapshot from practice Ja 1b - 8 

 

Zoekactie 1c – Benefits of Enterprise Architecture 
Deelvraag - Artikelnummer Titel Publicatie beschikbaar URL 

1c – 1 The benefits of enterprise architecture in organizational 
transformation 

Ja 1c - 1 

1c – 2 A theory building study of enterprise architecture practices 
and benefits 

Ja 1c - 2 

1c – 3 On the categorization and measurability of enterprise 
architecture benefits with the enterprise architecture 
value framework 

Ja 1c - 3 

1c – 4 Realizing the benefits of enterprise architecture: An actor-
network theory perspective 

Ja 1c - 4 

1c – 5 Benefits of enterprise architecture management–insights 
from European experts 

Ja 1c - 5 

1c – 6 Understanding the benefits and success factors of 
enterprise architecture 

Ja 1c - 6 

1c – 7 The contribution of enterprise architecture to the 
achievement of organizational goals: Establishing the 
enterprise architecture benefits framework 

Ja 1c - 7 

1c – 8 Realization of enterprise architecture (EA) benefits Nee  

1c – 9 An investigation into the perceptions of business 
stakeholders on the benefits of enterprise architecture: 
The case of Telkom SA 

Ja 1c - 9 

1c – 10 Measuring the realization of benefits from enterprise 
architecture management 

Ja 1c - 10 

https://www.researchgate.net/profile/Henderik-Proper/publication/220094990_Definition_and_Validation_of_Requirements_for_Collaborative_Decision-Making_in_Enterprise_Architecture_Creation/links/608718538ea909241e28baba/Definition-and-Validation-of-Requirements-for-Collaborative-Decision-Making-in-Enterprise-Architecture-Creation.pdf
https://arxiv.org/pdf/1907.00677.pdf
https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/frontdoor/deliver/index/docId/43974/file/Classification_and_Definition_of_an_Enterprise_Architecture_Analysis_Language.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Marco-Abad/publication/314696964_Definition_and_Implementation_of_the_Enterprise_Business_Layer_Through_a_Business_Reference_Model_Using_the_Architecture_Development_Method_ADM-TOGAF/links/5c6dbf9c92851c1c9df12d39/Definition-and-Implementation-of-the-Enterprise-Business-Layer-Through-a-Business-Reference-Model-Using-the-Architecture-Development-Method-ADM-TOGAF.pdf
http://kotusev.com/TOGAF-Based%20Enterprise%20Architecture%20Practice%20-%20An%20Exploratory%20Case%20Study.pdf
http://kotusev.com/Stakeholder%20Engagement%20in%20Enterprise%20Architecture%20Practice%20-%20What%20Inhibitors%20Are%20There.pdf
http://kotusev.com/The%20Process%20View%20of%20Enterprise%20Architecture%20Practice.pdf
https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/server/api/core/bitstreams/ef4ab16e-0714-41b8-a65e-a8cbc6bd5c38/content
https://publications.hse.ru/pubs/share/direct/321921659.pdf
https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/server/api/core/bitstreams/2651412d-9dd6-4828-a7dc-428075d8a19f/content
http://kotusev.com/Enterprise%20Architecture%20Practice%20on%20a%20Single%20Page.pdf
https://oro.open.ac.uk/38483/1/clark2013enterprise-arch0.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007/s12599-019-00605-3
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2008/2008.08112.pdf
http://www.plessius.nl/pub/The%20EA%20Value%20Framework.pdf
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/34360194/journal-feb2011-d1-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1659436061&Signature=fO9Tq26~Lhsghaz-Jeq3X2Pk~zosYlXlKY~IEVd2Kwk0IPdbGeYpHVTuuJ2SgSK~GKB9-v6BZGhTqw5sV8MV4Pz-vD2LUzgWP3LJlz~j1Y-AwiTSEnZA3cbeI-zLYZ-aIVkB9CuuBiLRX8Fp67NZo~aXwwcwTyFzITEts47i9caawmlcpyKwP0KChT5yB--SBjtqQA2YhFb5Q4JbGSMsy0GsSH3tv3rYaHrmGmhWgEWyvBmpOzBHhnbuNo5htcn~cj6ZhpjYMP0K0ztOqK-Ez5nA2Q9hlblQynW3E~qYGujSTVwSs7dGjvewWj3mIYVYm-hdKETbJGfwe7~IL~fXmg__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA#page=37
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-25897-3_15
https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/server/api/core/bitstreams/c2d3e6c3-059e-41d0-8abc-3412e33ba0b5/content
http://www.cs.uu.nl/research/techreps/repo/CS-2010/2010-014.pdf
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/218513/1/sajbm-v44i2-0155.pdf
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.642.3058&rep=rep1&type=pdf#page=30
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1c – 11* Achieving benefits with Enterprise Architecture Ja OU 
reader 

1c – 12* Enterprise architecture adoption method for higher 
education institutions 

Ja 1c - 11 

*Artikelen zijn aangeraden door de OU. 

Zoekactie 2 – Adoption of Enterprise Architecture 
Deelvraag – Artikelnummer Titel Publicatie beschikbaar URL 

2 – 1 Adoption of enterprise architecture for healthcare in AeHIN 
member countries 

Ja 2 - 1 

2 – 2 Factors that influence the adoption of enterprise 
architecture by public sector organizations: an empirical 
study 

Ja 2 - 2 

2 – 3 Roles and capabilities of enterprise architecture in big data 
analytics technology adoption and implementation 

Ja 2 - 3 

2 – 4 Institutional perspectives on the process of enterprise 
architecture adoption 

Ja 2 - 4 

2 – 5 Problems of enterprise architecture adoption in the public 
sector: root causes and some solutions 

Ja 2 - 5 

2 – 6 A systematic review of enterprise architecture adoption 
models 

Ja 2 - 6 

2 – 7 Patterns of Enterprise Architecture Adoption in the Public 
Sector: a Resource-based Perspective. 

Ja 2 - 7 

2 – 8 Assessing content validity of enterprise architecture 
adoption questionnaire (EAAQ) among content experts 

Ja 2 - 8 

 

Zoekactie 3 – Resistance of Enterprise Architecture 
Deelvraag – Artikelnummer Titel Publicatie beschikbaar URL 

3 – 1 Modelling the resistance of Enterprise Architecture 
adoption process 

Nee  

3 – 2* Enterprise architecture adoption method for higher 
education institutions  

Ja 3 -2  

*Artikel is aangeraden door de OU. 

Zoekactie 4a – Business model in staffing industry 
Deelvraag – Artikelnummer Titel Publicatie beschikbaar URL 

4a – 1 Business model adaptation in internationalization. 
Agenda for temporary staffing industry 

Ja 4a -1 

 

Zoekactie 4b – Enterprise Architecture in staffing industry 

Er zijn tijdens deze zoekactie geen (relevante) artikelen gevonden. 

 

Zoekactie 5 – Theory of stakeholder identification  
Deelvraag – Artikelnummer Titel Publicatie beschikbaar URL 

5 – 1 Toward a theory of stakeholder identification and salience: 
Defining the principle of who and what really counts 

Ja 5 - 1 

5 – 2 Reading 7: Extract from 'Toward a theory of stakeholder 
identification and salience' 

Ja 5 -2 

5 – 3 The stakeholder management theory of CSR: A 
multidimensional approach in understanding customer 
identification and satisfaction 

Ja 5 - 3 

5 – 4 * What to do when stakeholders matter: A guide to 
stakeholder identification and analysis techniques 

Ja 5 - 4 

*Artikel is aangeraden door de OU.   

https://centaur.reading.ac.uk/41938/1/18026749_Syynimaa_thesis.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7333875/
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=9098868
http://www.jtaer.com/
https://link.springer.com/article/10.1007/s10796-019-09944-8
https://www.researchgate.net/profile/Duong-Dang-4/publication/309291404_Enterprise_Architecture_Problems_in_the_Public_Sector_in_a_Developing_Country/links/60b0a340a6fdcc647ee3ae73/Enterprise-Architecture-Problems-in-the-Public-Sector-in-a-Developing-Country.pdf
http://dspace.uniten.edu.my/bitstream/123456789/11592/1/A%20systematic%20review%20of%20Enterprise%20Architecture%20adoption%20models.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Duong-Dang-4/publication/334479281_Patterns_of_enterprise_architecture_adoption_in_the_public_sector_A_resource-based_perspective/links/61a89131aade5b1bf5f96268/Patterns-of-enterprise-architecture-adoption-in-the-public-sector-A-resource-based-perspective.pdf
http://dspace.uniten.edu.my/bitstream/123456789/13097/1/Assessing%20content%20validity%20of%20enterprise%20architecture%20adoption%20questionnaire%20%28EAAQ%29%20among%20content%20experts.pdf
https://centaur.reading.ac.uk/41938/1/18026749_Syynimaa_thesis.pdf
https://lutpub.lut.fi/bitstream/handle/10024/136485/Master's_Thesis_Jonne_Viianen.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://kneu.edu.ua/userfiles/konf_2014_10_10/14-4961-1.pdf#page=317
https://ebooks.arabou.edu.kw/ebooks/LMS_eBooks/OU_Courses'eBooks/B301/B301_Block-3_Readings.pdf#page=89
https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/10910/StakeholderManagementTheory.pdf?sequence=1
https://www.researchgate.net/publication/228940014_What_to_do_when_stakeholders_matter_A_guide_to_stakeholder_identification_and_analysis_techniques
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Bijlage 3: REAP model 

Het doel van het model is om een verklaring te geven voor de weerstand die wordt ondervonden bij 

het plannen en uitvoeren van EA-adoptie (Syynimaa, 2015). Het REAP model wordt visueel getoond in 

figuur 40. Het REAP model bevat de volgende vier categorieën: 

1. Strategic level of Enterprise Architecture (Lapalme, 2011): 

a – Enterprise Ecological Adaptation: EA is het middel voor organisatorische innovatie en 

duurzaamheid. 

b – Enterprise Integrating: EA is de schakel tussen strategie en uitvoering. 

c – Enterprise IT Architecting: EA is de lijm tussen business en IT. 

2. Objectives (desired changes) (Cao, Clarke, & Lehaney, 2003): 

a – Cultural: Veranderingen in organisatiewaarden. 

b – Political: Machtswisselingen binnen  de organisatie. 

c – Structural: Wijzigingen in functies. 

d – Process: Veranderingen in processen. 

3. Resistance during planning (Del Val & Fuentes, 2003): 

a – Distorted Perception: Interpretatiebarrières en vage strategische prioriteiten. 

b – Low Motivation. 

c – Lack of creative response. 

4. Resistance during execution (Del Val & Fuentes, 2003):   

a – Political and Cultural Deadlocks. 

b – Other Reasons. 

 

 
Figuur 18: REAP model van Syynimaa (2015)  
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Bijlage 4: Stakeholderanalyse 

De dataverzameling vindt plaats door interviews met EA stakeholders binnen de casusorganisatie. Door 

middel van een stakeholderanalyse wordt bepaald welke personen relevante informatie kunnen 

verstrekken. Middels de Basic Stakeholder Analysis Technique (BSAT) van Bryson (2003) is een initiële 

selectie gemaakt van stakeholders. Deze techniek omvat een aantal stappen: 

▪ Brainstorm over de lijst met potentiële stakeholders; 

▪ Maak voor elke stakeholder een apart flip-overblad; 

▪ Plaats de naam van een stakeholders bovenaan elk blad; 

▪ Maak een smalle kolom aan de rechterkant van elk blad en laat de kolom leeg; 

▪ Geef voor elke stakeholder, in het gebied links van de smalle kolom, de criteria op die de 

stakeholder zou gebruiken om de prestaties van de organisatie te beoordelen (of vermeldt 

wat de stakeholder van de organisatie verwacht); 

▪ Bepaal hoe u denkt dat de stakeholder de prestaties van de organisatie beoordeeld. Gebruik 

gekleurde stippen om een oordeel van de stakeholder aan te geven: goed (groen), redelijk 

(geel) of slecht (rood); 

▪ Identificeer en leg vast wat er snel kan worden gedaan om elke stakeholder tevreden te 

stellen; 

▪ Identificeer en registreer problemen op de langere termijn met individuele stakeholders en 

met stakeholders als groep. 

Extra stappen kunnen worden genomen, zoals: 

▪ Specificeer hoe elke stakeholder de organisatie beïnvloedt; 

▪ Bepaal wat de organisatie nodig heeft van elke stakeholder; 

▪ Rangschik de stakeholders op basis van hun belang voor de organisatie. Houd daarbij rekening 

met de macht, legitimiteit en het vermogen van de stakeholder om de aandacht te trekken 

(Mitchell et al., 1997). 

Het is belangrijk om de geïdentificeerde stakeholders te ranken. Mitchell et al. (1997) hebben hier 

een methode voor ontworpen. Het is gebaseerd op de attributen macht, legitimiteit en urgentie. 

De verschillende combinaties van deze attributen leiden tot de 8 verschillende stakeholder klassen 

weergegeven in figuur 1. 
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Figuur 19: Stakeholder typologie van (Mitchell et al., 1997) 

Latent stakeholders 

1. Dormant stakeholder 

Het kenmerk van de dormant stakeholder is macht. Doordat legitimiteit en urgentie ontbreken 

blijft hun macht ongebruikt. 

 

2. Discretionary stakeholder 

Het kenmerk van de discretionary stakeholder is legitimiteit. Bij afwezigheid van macht en 

urgentie, is er geen druk op managers om een actieve relatie aan te gaan met een dergelijke 

stakeholder. 

 

3. Demanding stakeholder 

Veeleisende stakeholders, degenen met urgentie maar zonder macht of legitimiteit zijn de 

‘muggen zoemen in de oren’ van managers. Vervelend, maar niet gevaarlijk. 

 

Expectant stakeholders 

 

4. Dominant stakeholder 

Deze stakeholders hebben macht en legitimiteit, maar weinig urgentie. Ze hebben de neiging om 

bepaalde verwachtingen te hebben waaraan moet worden voldaan. 

 

5. Dangerous stakeholder 

Deze stakeholders bezitten macht en urgentie, maar legitimiteit ontbreekt. Heeft een dwingend 

karakter en wordt daarom als gevaarlijk gezien. 

 

6. Dependent stakeholder 

Deze stakeholders hebben een gebrek aan macht, maar bezitten legitimiteit en urgentie. Zijn 

afhankelijk van de macht van anderen om hun wil uit te voeren. 

 

7. Definitive stakeholder 

Deze stakeholders bezitten macht, legitimiteit en urgentie. Daardoor zijn deze stakeholders het 
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meest opvallend. 

 

8. Nonstakeholder 

Deze stakeholders hebben geen macht, legitimiteit en urgentie. 
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Bijlage 5: Transcripties interviews 

Interview respondent 1: Integration manager 

Interviewer – 00:00:07  
Oké de eerste vraag: Denk na over enkele belangrijke wijzigingen waar de organisatie te maken heeft 
gehad tijdens de afgelopen jaren. Beschrijf zo'n verandering en hoe deze is uitgevoerd, welke 
uitdagingen kwamen hierbij aan het licht?  
Geïnterviewde - 00:00:25  
Ja, Ik denk dan aan de overgang van MSF naar de versie van van Navision dat ze zijn overgestapt naar 
Business Central, Business Central 18. Dat was een een heel groot toch wel heel groot project, veel 
impact. En uiteindelijk heeft dat in eerste instantie ook echt wel voor ja, stukje disruptie binnen de 
organisatie gezorgd in eerste instantie. Omdat qua performance eigenlijk de applicatie ja niet goed 
bleek te zijn, dus dat was wel heel moeizaam project. Ja, wat je daarin denk ik ziet, is dat er bij binnen 
Covebo ook wel. Projectmanagement bijvoorbeeld. Dus iemand die het overzicht houdt en alle 
facetten van zo'n ja van zo'n nieuwe release en daar alles in meeneemt en ook testen en alles overziet 
dat dat dat ontbreekt. Nog een beetje denk ik en dat dat zie je wel vaker terugkomen binnen covebo. 
Hè, dus dat jullie niet. Of ja, zo'n zo'n organisatie hebben staan, hè? Ook voor de Covebo Square app 
nu is er toch iemand extern eigenlijk ingehuurd om dat ja te gaan ja de alle touwtjes aan elkaar vast te 
knopen? Dus ja.  
Interviewer – 00:01:53  
Denk je dat, daarom zeg maar zo'n verandering dat dat ook moeizamer gaat dat de organisatie dan 
ook wat meer in de weerstand komt omdat het bijvoorbeeld ja niet niet echt gestroomlijnd gaat zo'n 
project?  
Geïnterviewde - 00:02:06  
Ja je kreeg nu ook echt. Ja ook bij de Business Central overgang krijg je uiteindelijk gewoon dat dat de 
wrijving ontstond tussen het team van Digital Operations en het team van IT hè? Met met toch vinger 
wijzen zo, omdat dat niet als een team zeg maar in dit project samen werkte. Dus het waren echt twee 
gescheiden silo's die beiden hun dingen aan het doen waren. Ene meer op de infra kant en op de 
technische kant én de ene op de functionele kant en dat is niet als een. Nou eens een team samen 
met verschillende disciplines daarin een multidisciplinair team aangevlogen. Dus euh, ja dat dat dat 
dat brengt, dus wel bepaalde uitdagingen met zich mee en je moet dus echt veel meer die 
samenwerking op zoeken. Interne minder denken vanuit traditionele functionele afdelingen. Volgens 
mij moet je dat meer ja, holistisch of meer meer samenvoegen met name bij dit soort grote 
wijzigingen, moet je eigenlijk eerst goed team formeren met verschillende disciplines, daarin ook 
mensen vanuit de business. Het liefst direct betrokken als het gaat om het accepteren van de 
wijzigingen en de testen van de wijziging, zodat je ook al richting de adoptie ook natuurlijk wat 
draagvlak kunt gaan krijgen en. Het is misschien vanuit het verleden wat iets te veel vanuit de techniek 
alleen aangevlogen of alleen vanuit het functionele, maar je moet het toch als een ja een team met 
verschillende disciplines daarin denk ik dit soort wijzigingen doen.  
Interviewer – 00:03:32  
Ja precies. Dat is natuurlijk een beetje vanuit de Enterprise architectuur gedachte dat business en IT 
dan nou op elkaar aangesloten zijn. En ja, inderdaad, Als ik dan.  
Geïnterviewde - 00:03:39  
Ja ja. Ja, maar ook vanuit changemanagement, hè? Dus dat je ook uiteindelijk je hè? Dus dan kan de 
wijziging nog zo goed zijn, maar als die niet goed de adoptie niet goed is of dat mensen niet weten wat 
er voor hen verandert en wat dat voor hen betekent, dan is het ook geen goede implementatie 
geweest of goed project geweest hè? Dus dat hoort er natuurlijk ook.  
Interviewer – 00:04:00   
Ja nee mee eens, dus als we dan kijken naar de naar de tweede vraag eigenlijk beschrijven hoe het 
proces beschrijft, het proces hoe nieuwe informatie systemen, geïmplementeerd en geïntroduceerd 
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worden in uw organisatie, dan zeg je eigenlijk dat dat kan wel beter. Dat is nu eigenlijk vanuit 
verschillende silo's.  
Geïnterviewde - 00:04:24  
Ja, Ik denk wel op andere vlakken dat er worden ook zeker stappen in gezet. Denk aan het project 
waar je zelf bij betrokken bent geweest, wat ik dan met name in het begin wat meer heb gevolgd, 
maar dat accounts stuk is, denk ik weer een voorbeeld van een project wat heel mooi is. 
Samenwerking met verschillende afdelingen is gedaan met ook met Business Owners erbij. En euh ja ik 
dat, dat vind ik heel positief.  
Interviewer – 00:04:43  
Klopt ja.  
Geïnterviewde - 00:04:47  
Project is het is ook niet dat het allemaal slecht gaat, maar dit is gewoon denk ik een aandachtspunt. 
Wat ja, wat nog verbetering behoefd en ja, dan helpt het sowieso als je een goed beeld hebt van de 
samenhang van je processen én je applicaties dat daar gewoon een beeld is. En als je dan een een 
wijziging gaat oppakken, want dat kwam ook bij het Business Central verhaal naar boven bijvoorbeeld, 
hè? De integraties dus ja, de de applicatie MSF ging naar een nieuwe versie toe, maar dat dat 
misschien ook impact heeft voor alle integraties die er staan. Ja, daar denkt men dan in eerste 
instantie niet aan. Dat komt dan heel laat ineens van, oh, willen jullie ook nog even testen? Ja, maar 
eigenlijk zou het zo moeten zijn dat dat direct onderdeel is van de hele intake eigenlijk die je doet van 
oké, wat raakt dit allemaal? En dat je dan de verschillende stakeholders daarin vroegtijdig aanhaakt.  
Interviewer – 00:05:38  
Soort impact analyse van wat raakt het allemaal?  
Geïnterviewde - 00:05:41  
Wel bij bij ja.  
Interviewer – 00:05:44  
Ja en en zo een nieuw ontwikkel initiatief noem ik het even hè, dat? Dat hoeft dan niet perse Business 
Central, maar allerlei initiatieven van van alle kanten. Wie of welke partij is er zeg maar 
verantwoordelijk voor voor het aansturen van zulke initiatieven? Is dat is dat ieder team apart of is dat 
gewoon een iemand en en hoe belangrijk is het voor het ja voor het succes van het slagen eigenlijk van 
zo'n zo'n initiatief?  
Geïnterviewde - 00:06:12  
Goeie vraag, ja. Ik denk, euh, dat je ook wel altijd initiatief en verantwoordelijkheid het liefst ook zo 
laag mogelijk wel legt, hè? Dat dat je niet alles vanuit de ivoren toren gaat bedenken ofzo. Zo werkt de 
wereld ook niet. Zo werkt Covebo ook absoluut niet. Natuurlijk. Jullie zijn heel decentraal 
georganiseerde organisatie en dat heeft jullie altijd heel ver gebracht. Ja even lastig. Kijk bijvoorbeeld 
de Covebo Square app is misschien wel een mooi voorbeeld van een nieuw initiatief. Dat komt bij een 
persoon vandaan vanuit het nu team van Marcel dan maar. Het raakt eigenlijk de hele business 
zometeen, dus ja, daar moet je wel heel snel, denk ik doorschakelen naar naar een hoger niveau om 
om dat goed op te pakken. Dat ging In het begin ook wel wat moeizaam, hè. Dus dan ja was het toch 
nog ja, heel beperkt eigenlijk. Ook op technisch beperkt van de kennis die Bart heeft van ja wat, wat 
gaat dit allemaal betekenen? Wat gaat dit allemaal raken? Maar straks ook, hoe gaan we het 
implementeren überhaupt In de business dat dat is echt een heel groot project natuurlijk dus.  
Interviewer – 00:07:42   
Dus eigenlijk het succes van het initiatief is ook wel deels afhankelijk van hoe een management of een 
directie zeg, maar het onder ondersteunt of uitdraagt?  
Geïnterviewde - 00:07:50  
Ja ik denk het ja. En, Ik denk dat waar het met name in zit is ook wel prioriteren, want er komen zoveel 
initiatieven tegenwoordig. Vaak zijn er toch dezelfde mensen weer bij betrokken die initiatieven 
moeten uitvoeren, dan kunnen het individueel allemaal goede ideeën zijn, maar je kunt niet alles 
tegelijk doen, dus je moet wel keuzes maken, dus ik denk dat het wel belangrijk is dat projecten ja, een 
echt een dat er een goede definitie altijd komt van het project, hè? Dus wat is de scope van het 
project? Ja, wat willen we eigenlijk bereiken met dit project? Een inschatting van de planning en en de 
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impact op de ressources. En dat daar dan toch wel een formele goedkeuring op plaatsvindt op een 
ander niveau. Voordat we echt zo'n project ook daadwerkelijk gaan uitvoeren. Soms zijn we al wat 
eerder dan we denken. Nou, we zijn al al bezig en dan gaan daarna allemaal mensen in de weerstand, 
want die hebben gewoon zelf allerlei andere projecten te doen. Of die hebben het gewoon druk. En 
die zeggen: kom nou niet met dit project aan, want daar moet wat meer regie denk ik centraal nog op 
komen.  
Interviewer – 00:08:57  
Ja precies wat meer afstemming ook op elkaar. Wat dat betreft misschien een soort van gezamenlijke 
roadmap van hier gaan we naartoe nu vaak nog een beetje in in in silo's van hé. Wij hebben dit 
project, jullie hebben dat project en we kijken wel hoe dat in elkaar valt.  
Geïnterviewde - 00:09:14  
Ja totaalbeeld op op alle projecten die daar spelen, dat ontbreekt een beetje. En en daardoor zie je 
ook niet wat afhankelijkheden zijn, maar ook waar ja bottlenecks ontstaan omdat het gewoon. Nou ja, 
er is maar één Wesley bijvoorbeeld, hè? Dus ja, je kan niet overal tegelijk zijn. Hetzelfde geldt voor een 
Eva ofzo. Bijvoorbeeld, weet je, ja, die kan zich ook niet in in allerlei bochten tegelijk wringen en 
iedereen doet zijn best, maar je wil niet dat mensen daardoor opgebrand raken. Of ja, gefrustreerd 
raken, want dan ben je veel verder van huis, dus dat moet ik ook. Ja. Directie of management moet 
dat ook altijd wel bewaken. Er moet soms keuzes maken. Dat zegt ja, weet je, het is echt een super 
goed idee. Het is een mooi project, maar we hebben nu gewoon de tijd niet, want we kiezen ervoor 
om dit project te doen, want dat is voor het bedrijf om deze deze redenen op dit moment 
allerbelangrijkste en daar zetten we alle focus op dan ronden we het ook gewoon af en dan gaan we 
naar het volgende.  
Interviewer – 00:10:14  
Ja nee duidelijk.  
Geïnterviewde - 00:10:14  
Dus euh. Ja, dat is misschien dan meer van ja limit the work in progress, hè? Niet alles allemaal teveel 
tegelijk oppakken, waardoor alles half af komt of alles vertraagt. Dat geeft gewoon veel frustratie.  
Interviewer - 00:10:27   
Mee eens mee eens en zulke initiatieven als iemand dat aan draagt, bijvoorbeeld bij de bij directie of 
bij het management. Hoe wordt bepaald, zeg maar of ze, of ze dat wel of niet mogen mogen 
uitvoeren, zeg maar van krijgen ze dan de middelen om dat direct uit te voeren? Of hoe gaat dat zeg 
maar in zijn werk dat proces?  
Geïnterviewde - 00:10:48  
Ja, daar zit ik natuurlijk nooit bij, dus. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ja misschien. Ik weet niet 
precies hoe bij jullie daar in de hazen lopen, maar uiteindelijk heeft het directie wel het laatste woord 
hè. Nou, Ik denk wel. Een mooi voorbeeld is natuurlijk het MSF planner verhaal. Uiteindelijk bijna ja 
was de business en en het team van Digital operations was eigenlijk zo ver dat ze voor MSF planner 
wilden kiezen als vervanging van Plan 4 Flex. Nou vanuit IT waren er nog best wel veel bezwaren op, 
maar uiteindelijk heeft ook met name dan Henk in dit geval gezegd: Dat gaan we nu niet doen, want 
wij zijn dan met zoveel veranderingen tegelijk bezig. Ik wil niet nog zo'n groot project nu ook nog, 
want het gaat onze. We groeien 40%, hè op dit moment en mensen hebben het al heel druk. We gaan 
niet de boel nog meer overhoop halen op dit moment, dus die trekt daar gewoon een rode lijn en dat 
geeft weer zoveel rust eigenlijk, waardoor niemand het daarmee over heeft ook hè? Dus iedereen 
weet wat nou, het Plan 4 Flex is gewoon waar we het mee doen. Niemand heeft het meer over een 
andere oplossing op dit moment. Dus dat vind ik dan wel heel mooi. Ja, hoe dat dan toch weer tot 
stand komt uiteindelijk.  
Interviewer – 00:12:13  
Ja, dat wordt gewoon vanuit het team zelf wordt een initiatief aangedragen. Alleen de directeur die 
kijkt dan meer vanuit een ja holistisch perspectief. Dan lopen momenteel zoveel dingen en en de 
organisatie kan het er eigenlijk niet bij hebben om nu nog 1 grote wijziging tegelijk te hebben 
eigenlijk.  
Geïnterviewde - 00:12:28  
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Nee precies, dus die voelt dat wel heel goed aan, denk ik. Ja, maar wat, wat voor de rest. Ik denk wat 
wat nog niet zo gedaan wordt. Er is natuurlijk altijd er was. Ik weet niet eens of die nog bestaat. Maar 
de CAB meeting de Change Advisory Board daar. Dat idee daarvan is natuurlijk dat daar bepaalde 
wijzigingen in applicaties en dergelijke besproken worden vanuit de multidisciplinair team dus, maar 
met name dus Digital sourcing, Digital operations, IT waar die samen zitten met Dennis, ook bij 
natuurlijk als Digital Transformation officer of nou IT eindverantwoordelijk. Ik hoorde best wel veel 
klachten vanuit ja vanuit Jan dan bijvoorbeeld over dat, hè? Waarom zou je dit soort dingen daar nooit 
besproken? Dan ik noem dan een verandering binnen MSF ofzo, want dat raakt ons helemaal. En ja, 
Als we dat nou eerder hadden geweten, hadden we het ook kunnen en nu moet het weer op het 
allerlaatste moment moeten we weer rennen vliegen. En ja, die is echt wel eens gefrustreerd daarover 
dus. Dat moet volgens mij echt wel wel beter, dus gewoon ja, dus. En mensen denken misschien niet 
aan een project. Dat moet iets heel groots zijn van maanden. Nee, iets kleins kan ook een project zijn, 
weet je, maar maak gewoon eerst een goede inschatting, een goede inventarisatie. Ja stukje 
impactanalyse wat je het zelf noemt en breng het dan in in ja In het Digital MT of in de CAB meeting 
en daar moet gewoon goedkeuring op worden gegeven en Ik denk wel dat die goedkeuring eigenlijk 
vanuit Dennis zou moeten komen toch. Maar alleen op advies natuurlijk van de hè, Michael zegt ja, 
Marcel zegt ja, Jan zegt ja, oké dan kunnen we het doen, hè?  
Interviewer – 00:14:18  
Ja, die hebben ook zicht op de resources natuurlijk van wie daarbij betrokken moeten zijn enzo.  
Geïnterviewde - 00:14:22  
Ja precies ja en Ik denk dat dat jij daar ook altijd eigenlijk bij zou moeten zitten om om ja toch? Het 
totaalplaatje rondom integraties, processen, data te bewaken dat we niet rare keuzes aan het maken 
zijn.  
Interviewer – 00:14:40  
Nee, nee, inderdaad, Dat is, Dat is belangrijk.  
Geïnterviewde - 00:14:43  
En volgens mij loopt dat nu nog niet echt, dus daar zit wel denk ik een ja een een verbeter 
mogelijkheid.  
Interviewer – 00:14:52  
Ja, Dat is eigenlijk ook een beetje de volgende vraag, want beschrijf hoe de bedrijfsstrategie van de 
organisatie, hè? Dus weet je wat Henk eigenlijk uitdraagt? Hoe dat vertaald wordt naar een naar een 
IT strategie is, is die alignment is die er of ontbreekt die volgens jou? Hoe zie jij dat? Is er echt een 
duidelijke visie van. Oké, hier gaan we met het bedrijf naartoe en en en de IT strategie die daar dan 
opvolgend is, zeg maar is Dat is dat duidelijk of of of niet duidelijk?  
 Geïnterviewde - 00:15:28  
Nee, Ik denk niet dat hij er. We zijn daar een paar keer mee bezig geweest. Met name Dennis, want 
Dennis slaat daar als het goed is eigenlijk de brug tussen hè? Dennis zit natuurlijk in het in de directie 
en en ja, is betrokken bij de digitale initiatieven. Dus die moet die moet die vertaalslag denk ik ook 
maken, maar het is niet alleen top down het is ook bottom up hè? Er komen natuurlijk ook gewoon 
initiatieven vanuit de business of vanuit de ja verschillende IT onderdelen of zelf of verbeter projecten, 
hè? Dus dat gaat volgens mij twee kanten op en ergens moeten dan in het midden daar besluit over 
genomen worden. Ik denk dat het nog heel veel op onderbuikgevoel wordt gedaan dat het niet echt 
een ja echt een echt echt strategische punten zijn van oké, omdat we de war on talent en hè. Dus dus 
dit is zo'n schaarste, dus we gaan nu volledig inzetten op op super goede werving en we gaan alles 
daar daarvoor doen en dat is ons belangrijkste. Nee, Ik denk dat dat nog vrij weinig eigenlijk gebeurt. 
Ik vind daar de opzich de Covebo Square app juist wel weer een mooi voorbeeld van hè? Jullie zeggen 
van ja, we we, we willen heel dicht bij die uitzendkracht zijn. En ja daar. Daar biedt zo'n app zo'n 
mobile app natuurlijk ook wel weer mogelijkheden in en en gaat je ook verder helpen natuurlijk in de 
digitalisering en efficiency. Maar het is ook juist bedoeld voor die uitzendkrachten. Veel meer dat dat 
covebo minder een black box is, dat hij zelf eigenlijk in control is over zijn samenwerking met Covebo 
en dat is wel iets. Ja, wat toch ook strategisch volgens mij wel belangrijk is dat jullie heel dicht bij die 
uitzendkracht willen zitten. Je noemt het ook geen uitzendkracht, maar ja.  
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Interviewer – 00:17:25  
Ja precies. In dat geval is dat misschien een mooi voorbeeld van een dat IT echt een business 
enabler  is dat dat IT echt heel erg belangrijk is en niet alleen ondersteunend zoals ja in het verleden 
misschien van ja, we hebben laptops nodig, want de business moet werken, Maar dat IT ook echt 
belangrijk is om in te zetten, hè, zodat je je bedrijfsvoering eigenlijk kan verbeteren.  
Geïnterviewde - 00:17:46  
Ja precies en dan hè IT ja dan denken we toch echt even aan het team van Jan, maar ja, wat is IT? Het 
gaat ook over de applicaties en de data en wat we daar allemaal mee doen en wat we daarmee 
slimmer kunnen doen. Daar hebben wij het veel meer over natuurlijk hè? Echt IT is meer de de 
infrastructuur eronder en en en de devices. En ja, dat moet gewoon goed zijn. Dat is je basis. Maar 
waar we het nu over hebben, is veel meer. Ja, digitale transformatie en en dat soort zaken.  
Interviewer – 00:18:20  
Ja want, want wat is wat is daarvan de de verwachting van de business? Denk jij van IT hè? Van ja, mijn 
laptop, die moet het doen of of is het echt van applicaties en dat soort dingen kunnen ons echt verder 
helpen, zeg maar in in waar we mee bezig zijn. Of denk je dat dat van oudsher niet echt in de 
organisatiecultuur zit? Als je het kan beoordelen?  
Geïnterviewde - 00:18:43  
Wat ik, kijk wat Ik denk ik bij Covebo is natuurlijk heel erg die decentrale organisatie dat elke vestiging 
is natuurlijk zijn eigen bedrijfje, hè? Dus die hebben vergaande autonomie en vrijheid, zolang ze 
eigenlijk een goede performance laten zien én de P&L ziet er goed uit. Maar daar hoor je niemand 
klagen, denk ik binnen Covebo, hè? Dus de resultaten zijn dan goed. Maar misschien kan het allemaal 
nog veel beter als je toch meer op bepaalde vlakken meer gestandaardiseerd zou gaan werken op 
basis van een optimaal ingericht proces, wat optimaal wordt ondersteund door door bepaalde 
applicaties, kan je het nog veel beter gaan doen en maar dat wordt niet echt afgedwongen, dus dat is 
altijd een soort van heilig huisje iss dat binnen Covebo van die autonomie van de vestiging en maar 
daar zit heel daar zit echt een spanningsveld zit daar zit daarop natuurlijk. We hebben nu op een 
aantal vlakken hebben we nou zelf gedaan met met de integratie, bijvoorbeeld in Boomi. Dat wil 
zeggen, een kandidaat die komt uit Connexys. Die mag je niet meer handmatig in MSF aanmaken, 
zelfde met een klant. Hè? Dus daar dwingen we eigenlijk al af dat een bepaald proces is, wat ja dan 
ook optimaal ondersteund wordt door de applicatie. Maar dat is niet altijd zo het geval geweest, dus. 
Even terug naar wat was de vraag exact?  
Interviewer – 00:20:11  
Nou, wat wat eigenlijk de business verwachting van IT? Is IT een business enabler of of moet het 
gewoon moet je je laptop het doen?  
Geïnterviewde - 00:20:19  
Ja ja dus Ik denk dat Ik denk dat de vestigingen IT misschien niet direct als een enabler ervaren. Nee, ik 
denk dat bijvoorbeeld een Jelrik en Carlijn er wel meer van verwachten dat die dat wel zien, maar die 
vinden het nog moeilijk om dat te vertalen naar concrete verbeteringen, dus wat moet er dan echt 
verbeteren?  
Interviewer – 00:20:45  
Ze zien de waarde alleen niet precies wat het dan.  
Geïnterviewde - 00:20:49  
Nee en en dat vind. Dus dat is ook wel. Daar kom je, dan komt IT tussen aanhalingstekens dan toch zelf 
eigenlijk met verbetervoorstellen telkens, terwijl je eigenlijk wil dat de business ook meer daarmee 
komt en.  
Interviewer – 00:21:05  
Nou, dat was eigenlijk de volgende vraag. Hoe is die communicatie georganiseerd in de in de 
organisatie? Hoe loopt de communicatie tussen de vestigingen en het Support Center daarin? Hoe 
gaat dat zeg maar? Is inderdaad echt vanuit het Support Center vanuit de teams zelf dat er 
verbeteringen worden voorgesteld. Zijn dat eigenlijk Jelrik en Karlijn vanuit de business units die daar 
hè, die die wensen ophalen eigenlijk vanuit de business en dat dan toetsen bij de teams. Hoe loopt dat 
eigenlijk of is dat beide kanten op?  
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Geïnterviewde - 00:21:41  
Ja, Ik heb daar niet het volledige zicht op maar, mijn beeld is dat er veel veel kleinere wijzigingen en 
dergelijke dat het toch heel veel gepusht wordt vanuit het Support Center en dat daarover 
gecommuniceerd wordt, bijvoorbeeld via CoCo enzo. En dan ja, is het meer een soort van mededeling. 
Tegelijkertijd zijn er natuurlijk wel initiatieven dat er ook langs de vestigingen gegaan wordt, hè? Dus 
Digital Operations doet dat met Kim. Bijvoorbeeld vanuit Digital Sourcing wordt dat natuurlijk ook veel 
gedaan.  
Interviewer – 00:22:11  
Zeker   
Geïnterviewde - 00:22:12  
En wat ik heel leuk vond laatst om te zien, is dat.  Hoe heten die jongens van Digital Sourcing die dat 
deden, dus Tim en Jaron volgens mij. Ja, maar dat nee, dat ze ook echt op met allemaal mensen van 
verschillende vestigingen zaten met gebruikers en op alle om gewoon helemaal een keer door de 
applicatie heen te lopen en hoe zij ermee werkten en daar kwamen we dan gewoon wat kleine punten 
ook uit, maar ze zitten de hele dag een bepaald veldje in te vullen, terwijl dat veldje helemaal niet 
meer gebruikt wordt bijvoorbeeld hè? Nou en binnen 5 minuten kun je zoiets eigenlijk oplossen en dat 
is zo waardevol, want dan want het is voor gebruikers echt best wel een frustratie als je elke dag een 
bepaald bepaalde bug voor je of een bepaalde foutmelding krijgt of een extra handelingen moet doen. 
Dus ik vind op dat vlak dat jullie ja wel goed daar mee bezig. Ik weet nog niet zo hoe goed. Hoe het 
nou loopt met het de vertaalslag die Jelrik en Carlijn moeten maken we hebben natuurlijk zelf twee 
keer zo'n sessie ook georganiseerd. Ja, Ik vind dat toch wel wat mager wat daar dan uitkomt van waar 
moeten we nou focus op hebben hè? Dus ja ik, Ik denk, Wij hebben zelf echt wel ideeën. Bijvoorbeeld 
ja met die project resources. Ja, dat voelen wij wel aan dat dat denk ik iets heel belangrijks kan zijn in 
de data om integraties te gaan bouwen en dat dat veel vooruit zou kunnen helpen hè? Dat je vanuit 
een plaatsing dat automatisch gaat aanmaken. Maar waar moeten we nou op focussen? En dat dat 
wilden we graag hè? Om daar dan ook vanuit hun de input op te krijgen, maar ook dat zij dat daar 
draagvlak voor creëren of tenminste misschien zelf al hebben geïnventariseerd, wat dan die 
belangrijkste wensen zijn? Ja, ik zie dat niet echt gebeuren nog op dit moment.  
Interviewer – 00:24:04  
Maar die lijn, die ontbreekt daarin nog. Ja.  
Geïnterviewde - 00:24:11  
Ja dat noem het de business owners of zo hè? Vaak gaat het over product owners of business owners 
of proces owners, maar die rol ofzo dat dat komt nog niet echt van de grond, maar dat zij ook een 
verantwoordelijkheid daarin hebben.  
Interviewer – 00:24:28  
Ja ja precies. Want, want inderdaad hebben we een stukje stukje inzoomend op op Enterprise 
Architectuur dan als als concept. Wat zijn de verwachtingen hè? Als EA geadopteerd kan worden 
binnen de organisatie? Wat zijn dan de verwachtingen voor jou van het gebruik van EA, voor de 
organisatie? Hoe kan het zeg maar geïmplementeerd worden in in de strategie? Hoe kan het de 
organisatie helpen? Wat is jouw visie daarop?  
Geïnterviewde - 00:24:54  
Ja, Ik denk dat het veel meer richting moet geven, dus dat dat je eigenlijk een een centraal beeld geeft, 
dus je hebt je je strategie en dat ga je vertalen in in je IT strategie en en ga je modelleren en en en 
vormgeven in je Enterprise Architectuur. En dat dat ook heel veel richting gaat geven in in de 
projecten en de prioritering van projecten. Dus dat we dat dat holistische beeld hebben, dat we dat 
volledige plaatje compleet hebben en dat we alle initiatieven die er komen dat we die langs die lat 
kunnen leggen en op basis daarvan ook prioriteiten kunnen stellen, maar ook in de communicatie dat 
je ook de organisatie kan meenemen, die ga je natuurlijk niet een heel ingewikkeld diagram laten zien, 
maar wel eventjes van. Dit zijn de belangrijkste projecten die die toch op een bepaalde manier plotten 
op op ja op op je proces of tenminste hè? Van hier gaat het. Hier gaan we mee bezig, want dat is zo 
belangrijk. Dat gaat ons meer instroom van kandidaten geven. Nou, dat betekent dit dit. We gaan 
bezig met die matching. We gaan bezig met de app hè, dat je dat? Ja dat je dat advies, ja, dat je het op 
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een bepaalde manier kan visualiseren en daarmee ook ja toch begrijpbaar kan maken. Ja en als we dus 
dan met een een met een project komen én we willen die die impactanalyse doen. Dat we daar altijd 
dus terug kunnen grijpen op op onze Enterprise Architectuur, op onze modellering daarvan om te 
kijken. Oké, dat gaat dit en dit en dit raken. Dan weten we ook richting de de tests en acceptatie 
criteria waar we allemaal rekening mee moeten houden en dan weten we dus waar we ja of nee tegen 
zeggen of dat we zeggen, nou, je moet je huiswerk nog even doen, want je hebt het nog niet goed 
genoeg uitgedacht. Dat kan natuurlijk ook.  
Interviewer – 00:27:00  
Want dat de hele organisatie naar een plaat als het ware kijkt en niet dat allerlei vertakkingen zijn en 
iedereen zijn eigen waarheid heeft.  
Geïnterviewde - 00:27:09  
Ja en ik en ik denk nu nog wel eens dat we hè, dus het is heel veel nog onderbuikgevoel. Ok, dit vinden 
we goed initiatief, daar gaan we mee aan de slag. Maar dat je ook veel meer, dus echt vanuit de 
strategie echt de juiste projecten gaat definiëren die echt belangrijk zijn en echt een groot verschil 
gaan maken. En misschien komen we tot de conclusie dat we een heel andere applicatie nodig hebben 
dan we nu hebben, omdat ja, omdat het eigenlijk veel slimmer kan of veel beter kan, hè? We denken 
nog heel erg vanuit de huidige situatie in optimaliseren daarin. Maar ja, misschien als je net iets verder 
uitzoomt een keer denk je, ja, weet je, we moeten iets toch helemaal anders doen ofzo? Weet je, dat 
zou in extreme natuurlijk ook kunnen.  
Interviewer – 00:27:49  
Ja, dat is EA natuurlijk ook, hè dat je echt een beetje dat die to be situatie gaat schetsen. Ja, dat gaat 
vergelijken met elkaar en dan ja, dat je daar inzicht in hebt tussen je processen en in je applicaties die 
erbij horen.  
Geïnterviewde - 00:28:01  
Ja en hoe ga je daar komen? Welke roadmap van projecten hoort erbij om daar te kunnen gaan 
komen? En ja, dat kan wel misschien twee jaar vooruit kijken ofzo, hè? We kunnen niet mega ver 
vooruit kijken, want de wereld verandert ook snel. Ja, Maar dat je toch over jaar ofzo een high level 
roadmap hebt en over de eerste 6 maanden een concrete roadmap van de projecten die daar staan 
die ook echt goedgekeurd zijn. En dat dat een ja een tolling verhaal is, dus dat telkens dat opschuift 
hè, dus we zijn telkens bezig om de volgende initiatieven te te kwalificeren en ja die vervolgens in te 
plotten, maar wel altijd vanuit de totale strategie.  
Interviewer – 00:28:44  
Ja ja ja. Ja mee eens klinkt goed en en denk je dat we ook of tenminste dat de organisatie de juiste 
ervaring heeft met betrekking tot EA of denk je dat dat nog beter kan?  
Geïnterviewde - 00:28:59  
Ik denk dat dat nu gewoon nog heel sowieso het het begrip is nog vrij onbekend, denk ik, dus ik denk 
dat dat ook bij directie moet beginnen om die daar eens in mee te nemen én dat hij ook dat het 
belang daarvan inzien natuurlijk hè, dus anders dan ben je nergens als je de directie niet mee hebt dan 
ja, dan ben je toch een soort van roepende in de woestijn op een gegeven moment, dus.   
Interviewer – 00:29:24  
Dat is wel echt iets wat topdown is vanuit jouw oogpunt?  
Geïnterviewde - 00:29:26  
Ja, Je moet daar wel beginnen dat zij zien dat dat belangrijk is en wat het jullie kan brengen natuurlijk 
hè. Dus ja, wat gaat Covebo daarmee? Hoe is Covebo daarmee geholpen? Als we hierin investeren en 
ja en dan heeft het denk ik te maken met toch het meer afbreken van die silos, dat dat dat dat de 
verschillende teams meer bij elkaar komen en meer in een gezamenlijke overlegstructuur die 
projecten bespreken, want het wordt steeds meer team overstijgend de wijzigingen die we doen ook 
doordat we nu al die applicatie integraties natuurlijk aan het leggen zijn, dus het wordt steeds 
belangrijker. En ja goed In de praktijk ben jij nu eigenlijk een beetje de enige binnen Covebo denk ik 
die daar echt mee bezig is met Enterprise Architectuur en probeert het totaalplaatje te bewaken. Ja, 
dat is datuurlijk nog best wel dun. En ja, jij bent daarin ook nog in die zin, met alle respect ook nog 
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junior. Dus, hè, dus ja wij struggelen er ook mee, hoe gaan we het nou goed modelleren en hoe gaan 
we dat doen?   
Interviewer – 00:30:30  
Ja, dus daar zouden opleidingen et cetera zouden daar misschien ook bij kunnen helpen?  
Geïnterviewde - 00:30:34  
Ja en misschien een collega erbij die die bepaalde dingen kan oppakken. Maar ik denk dat het ook iets, 
ja, als we stel dat we het helemaal gaan modelleren. Dan moet het ook nietzijn dat andere teams 
gewoon wijzigingen gaan doorvoeren en dat dat niet wordt doorgevoerd in in in onze plaat, want 
anders is, is de waarde hè we zijn we er twee maanden mee bezig om alles helemaal mooi te 
modelleren en binnen een half jaar is het verouderd en daardoor eigenlijk niks meer waard. Dus je 
moet het ook gaan onderhouden, dus daar gaat best wel veel ja, toch ook wel tijd in zitten. Dan 
moeten de ja, ik denk hè gewoon alle teams wel bij betrokken zijn op een bepaalde manier.  
Interviewer – 00:31:15  
Ja precies want in welke positie zou zo'n orgaan dan hem moeten krijgen binnen de organisatie? Dat is 
ook, waar moet het belegd worden? En als we kijken hoe hè bepaalde EA projecten, noem ik het dan 
even nou, dan kun je ook denken aan integratie.  
Geïnterviewde - 00:31:35  
Ja, ik zou denken dat je dat je dat het aan Dennis moet rapporteren in die zin, als je het kijkt bij jullie in 
de dus hij moet het totaal ook kunnen overzien, dus ik denk ook dat hij hierin. En dat is ook zo in de 
praktijk. Hij is de vragende partij eigenlijk, want hij mist ook soms het totaaloverzicht zich op alles. Dus 
en en jij zit nu natuurlijk in het team Digital Sourcing, maar jij moet eigenlijk overstijgend.  
Interviewer – 00:32:03  
Ja hoor leuk er wordt we gaan het team iets los trekken, dus we krijgen ook een eigen kostenplaats. 
Even een zijstapje hoor eigenlijk kostenplaats, dus het team gaat nu Digital Projects and Integrations 
heten, zeg maar. Dus ja, het wordt dan een team met Vincent, ik en dan nog nieuwe collega erbij, dus 
dat is wel ja. Het begint steeds meer vorm te geven, dus wel leuk, ja.  
Geïnterviewde - 00:32:27  
Ja, eigenlijk zijn die stappen, dan worden dus ook al wel gezet, dus Ik denk dat ik op heel veel fronten 
waar we het nu over hebben dat Covebo echt wel goed bezig is. Dus ergens is het besef er ook al wel 
en dat hè? Met de komst van Michael heeft daar ook al veel in veranderd denk ik en je ziet dat Marcel 
ook steeds meer anders gaat acteren. We hebben het nu veel over dingen die misschien niet goed 
gaan, maar als je kijkt naar ja wat wat het afgelopen jaar ook alweer bereikt is en zeker het toch ook 
dat er gewoon investering in een in een Boomi dat dat gewoon omarmt wordt en dat er eigenlijk heel 
weinig vragen bij gesteld worden als we capaciteit nodig hebben of zo. Dus Dennis zegt juist van ja 
hebben we meer capaciteit nodig? Ja, dan moeten we dat organiseren, want ik wil vooruit. Ik wil gas 
geven, hè?  
Interviewer – 00:33:14  
Ja precies ja ja.  
Geïnterviewde - 00:33:16  
Dus hij, hij maakte de. Hij geeft wel alle ruimte daarin.  
Interviewer – 00:33:22  
Dat klopt ja, dus er wordt wel vanuit bovenaf om het zo even te zeggen. Vanuit directieniveau wordt 
wel de waarde dan ook van ingezien eigenlijk.  
Geïnterviewde - 00:33:31  
Kijken ja, en hij zegt ook van ja, moeten we extern iemand inhuren om het helemaal hè om dat model 
op te gaan? Dus hij wil zeker vooruit, maar ik denk altijd dat het beste werkt als je toch op de een of 
andere manier intern weet te organiseren. En dan ga je misschien initieel iets langzamer, maar op de 
lange termijn is het meer houdbaar en onderhoudbaar, denk ik.  
Interviewer – 00:33:53  
Zeker ja, ik wil even inzoomen op de verhouding tussen de moeder en dochter organisaties, zeg maar 
van de de organisatie. Als je het over nieuwe initiatieven hebt of over nieuwe integratievraagstukken, 
hoe is die verhouding? Is het bijvoorbeeld dat Covebo echt zegt tegen een VNOM of Effect van jullie 
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gaan nu ook dit project doen of is het is het ook autonoom wat dat betreft vanuit hun. Hoe is die 
verhouding tussen moeder en en dochter organisatie?  
Geïnterviewde - 00:34:25  
Ja, er zitten, er zit een beetje dezelfde spanning als tussen ja, het Directie, Support Center en de 
vestigingen. Dat speelt ook met de verschillende labels natuurlijk en eigenlijk, hè? Dus? Dat is ook wel 
onderdeel, zelfs van de strategie van House of HR natuurlijk daar boven je als moederorganisatie.  
Interviewer – 00:34:46  
Ja precies. Van hoe is die verhouding tussen beetje?  
Geïnterviewde - 00:34:49  
Hè, dus het ondernemerschap, dat moet zo laag mogelijk liggen en dat moet je ook. Iets wat goed 
draait, moet je ook niet gaan frustreren. Dat is altijd een beetje de gedachte. Maar het is natuurlijk wel 
potentie om wat goed draait, nog beter te laten draaien doordat je ja met betere tools gaat werken. 
Slimmer gaat werken, efficiënter gaat werken hè? En en.   
Interviewer – 00:35:11  
Ja, want wordt er bijvoorbeeld vanuit de moederorganisatie van Covebo, in dit geval de House of HR, 
wordt daar ook wel worden daar ook wel eens dingen in afgedwongen? Of is het allemaal, zeg maar 
gewoon vrij wat Covebo mag?  
Geïnterviewde - 00:35:24  
Wat afgedwongen wordt, is nu nog heel basis. Zit echt op het niveau van infrastructuur, dus nou Azure 
we draaien allemaal in dezelfde Azure omgeving, dus alle power houses die applicaties draaien. Ja 
sommigen zitten er al op of anderen moeten dan richting Azure komen als dat geen saas applicatie is. 
Dus en datzelfde geldt voor de Office 365 natuurlijk, Azure Active Directory, we zitten allemaal op 
dezelfde tenant en dat is meer vanuit security en business continuïteit, dus wij, dat is onze 
belangrijkste doel van mijn team met House of HR natuurlijk is de business continuïteit dat bedrijven 
gewoon verder kunnen blijven werken, dus dat we niet door ransomware worden getroffen en dat we 
gewoon helemaal stil komen te liggen. Dat is onze grootste nachtmerrie. Hé, je leest het elke dag op 
het nieuws. Dus dat is aan de orde van de dag. Dus dat is echt dwingend. Maar voor de rest is, is dat 
ook een soort ja, ook een soort balanceeract telkens dus. En dat merk je hetzelfde met Covebo met de 
labels. Dat is ook een beetje balanceren, dus voor mij is dat meer inmasseren af en toe en rustig aan 
dus niet te dwingend, maar wel door ja vertellen.  
Interviewer – 00:36:45  
Door de voordelen ervan te laten zien misschien?  
Geïnterviewde - 00:36:46  
Ja precies en, het begint met gewoon vertrouwen in elkaar hebben en de samenwerking opzoeken en 
dan ja, inderdaad de voordelen te laten zien. En ja, meestal merk je dan als het goed is dat dat zo’n 
label gewoon de vragende partij wordt zoals met Effect nu. Ja, weet je de en dat doet Marcel dan ook 
goed of of team van Marcel, hij zal het niet alleen doen. Maar ja, gewoon door de gesprekken met 
elkaar te hebben en en komen zij nu eigenlijk van? Ja, wij willen ook over. En ja, daar hebben ze wel 
bepaalde voorwaarden natuurlijk. Dus we willen ook wel dat dat de project ressources ook 
geïntegreerd worden. Dat is bijna voor hun dan ook een nieuwe eis maar ja. Daardoor wordt het 
collectief ook weer beter, want dat is ook voor VNOM weer bruikbaar. Dus ja, dus het is niet echt 
pushen, maar meer ja op een wat meer organische manier. En ja, dat is ook wel de kracht volgens mij 
van Covebo als organisatie en de mensen. Jullie zijn ja mensenbedrijf gewoon weet je, dat is heel fijne 
mentaliteit. En ja, geen arrogantie of hiërarchie of haantjes gedrag dat dat zie je bij jullie eigenlijk niet, 
en.  
Interviewer – 00:38:03  
Heel plat eigenlijk, zeg maar om het zo even te zetten.  
Geïnterviewde - 00:38:06  
Ja, maar Iedereen werkt hard en heeft ja staat gewoon open voor mekaar. En ja, dat is dat is die 
cultuur wat gewoon heel sterk is.  
Interviewer – 00:38:15  
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Als we het toch over gedecentraliseerde organisatie hebben? De Enterprise Architectuur, denk je dat 
dat in een decentrale organisatie dat dat goed geïmplementeerd kan worden? Want bijvoorbeeld 
vanuit de literatuur, zeggen ze wat al eerder is onderzocht dat het in een decentrale organisatie vaak 
lastig is om EA te implementeren en omdat het ook vaak een strategische keuze is en een soort van 
topdown overtuiging, hoe denk je dat dat binnen Covebo geïmplementeerd kan worden?  
Geïnterviewde – 00:38:44  
Ja, kijk je kan de Enterprise Architectuur kan ook helemaal decentraal zijn dat elke businessunit zijn 
eigen applicaties mag draaien bijvoorbeeld dat er maar heel weinig geïntegreerd is. Of dat je 
misschien op data niveau richting rapportage of zo wel bepaalde integratie hebt, maar voor de rest 
dat het totale vrijheid is. Dat is volgens mij niet de visie van Covebo, alhoewel er wel wat gesproken 
wordt om een scheiding te maken in business of Bouw en Techniek en Productie en Logistiek. Maar ik 
zou er altijd heel erg huiverig voor zijn, als dat ook in applicaties helemaal vertaald moet worden. Dat 
die helemaal andere applicaties zouden gaan gebruiken.  
Interviewer – 00:39:26  
Ja, dan zou je moeten kijken in welke mate zijn processen heel erg anders. En ja, dat dan.  
Geïnterviewde - 00:39:32  
Ja, maar ik geloof er dus niet in dat bij jullie dat vestigingen. Ja, die zijn autonoom. Maar dat die nou zo 
andere processen hebben. Ja, misschien hebben ze andere werkwijze, maar eigenlijk doen ze allemaal 
hetzelfde natuurlijk. Ze hebben allemaal hetzelfde werk, dus ja, ja, goed Als je ver genoeg uitzoomt, 
dus alles hetzelfde natuurlijk. Maar ik denk echt, Ik ben er echt van overtuigd dat het dat je daar veel 
meer kan standaardiseren helemaal hoe verder het richting de backoffice gaat. Misschien hè in 
het commerciële proces en de aanpak en maar dat zit meer op de sales kant, de commerciële kant. Ja, 
daar moet je denk ik veel vrijheid laten. Maar hoe meer het richting de backoffice gaat. Ja, je zou er 
zelfs voor kunnen kiezen om gewoon een hele centrale backoffice te hebben, hè dat je op een 
vestiging helemaal geen back office hebt, maar dat het gewoon helemaal centraal wordt geregeld.  
Interviewer – 00:40:23  
Ja ja nee mee eens dus dus eigenlijk zeg je EA zou opzich wat dat betreft prima geïmplementeerd 
kunnen worden?  
Geïnterviewde - 00:40:29  
Maar het helpt juist om die keuzes te maken. Dus tot op welk niveau gaan we standaardiseren en waar 
laten we bewust de vrijheid? En dat ga je dan ook zo modelleren volgens mij van ja, dit stuk is. Ja is vrij 
en dit stuk is een dwingend proces.  
Interviewer - 00:40:44  
Ja dus wat dat betreft zou er wat hoger in de organisatie of meer tussen tussen het Support Center in 
de vestigingen eigenlijk willen positioneren?  
Geïnterviewde - 00:40:55  
Ja, Ik denk dat die ja die lagen toch waar Carlijn en Jelrik zitten zeg maar. Ik weet niet precies hoe hun 
functie exact heet, maar.   
Interviewer – 00:41:06  
Ja, het is een soort van business unit managers tussen Bouw en Techniek en Productie en Logistiek. Zo 
noem ik het eigenlijk. Zij slaan die brug daartussen hè? Tussen de vestigingen en het Support Center, 
zo zie ik ze eigenlijk.  
Geïnterviewde - 00:41:20  
Ja precies. In die laag ergens in dat spel. Ja, moet er wel een zelfde beeld zijn uiteindelijk over die 
Enterprise Architectuur, want zij moeten dat ook weer kunnen kunnen toelichten of verkopen, maar 
ook juist bottom up weer wat vanuit de vestigingen komt, wat misschien invloed heeft op de 
Enterprise Architectuur, zouden zij een spil in het web of spin in het web kunnen vervullen.  
Interviewer – 00:41:45  
Ja ja ja ja oké.  
Geïnterviewde - 00:41:49  
Maar, maar ja, ik denk, jullie zijn decentraal, Maar ik ik, ik geloof er zelf dus eigenlijk niet in dat jullie 
niet een eenduidig Enterprise Architectuur zouden kunnen hebben. Volgens mij moet het DNA van 
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Covebo nog steeds daarmee overeind kunnen blijven, maar gaat het meer om hoe je dat gaat 
implementeren, dus het is gewoon stapje voor stapje. Daar zetten jullie al stappen in, hè? We noemen 
net de kandidaat koppeling, de klant koppeling. Dat zijn allemaal dingen die eigenlijk vanuit de visie 
zijn gekomen. Nou waar je zelf nauw bij bent betrokken met Dennis, met met andere. En dat wordt 
vervolgens wordt dat geïmplementeerd in de organisatie. En ja, Ik heb nou niet het idee dat dat dat 
daar de Derde Wereldoorlog door is uitgebroken binnen Covebo.  
Interviewer – 00:42:33  
Misschien meer dat het nog wel wat beter vastgelegd kan worden, zeg maar in dan zo'n uiteindelijk 
zijn totale EA plaat. Dat is denk ik nog wel een verbeterslag. Daar worden natuurlijk wel stappen in 
gezet. Dus ja, eigenlijk de Enterprise Architectuur bij Covebo zou je prima kunnen inrichten omdat ook 
de processen best wel hetzelfde zijn ondanks dat je verschillende business units hebt?  
Geïnterviewde - 00:42:58  
Volgens mij wel.  
Interviewer – 00:42:59  
Nou, dan zijn we door de vragen heen. Dan wil ik je sowieso bedanken.  
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Interview respondent 2: IT manager 
 
Interviewer – 00:00:12  
De eerste vraag gaat eigenlijk over ja, belangrijke wijzigingen waar de organisatie mee te maken heeft 
gehad de afgelopen jaren. Nou, dat zijn er nogal wat, hè? Denk bijvoorbeeld aan de implementatie van 
Connexys of het vervangen van Business Central, de Intune roll out, zeg maar. Zou je zo'n verandering 
hoe dat gaat bij deze organisatie. Zou je die kunnen beschrijven en en welke uitdagingen komen 
daarbij eventueel aan het licht? Als die aanwezig zijn?  
Geïnterviewde - 00:00:43  
Nou ja, de veranderingen, je hebt veranderingen die zeg maar echt gedreven worden vanuit de House 
of HR hè, waarbij het dan al heel vaak een soort verplicht karakter heeft, hè? Dus dan heb je sowieso 
weinig discussie, hè? Dan is het meer van oké, hoe gaan we dat implementeren Intune bijvoorbeeld? 
Ja is feitelijk ja toch een soort van security, hè? Vereiste standaard. Ja, het is niet de vraag van ga je 
het doen, maar wanneer ga je het doen hè? Gebruikmaken van Azure AD hè was niet de vraag van 
wanneer ga je het doen, maar ga je het doen? Maar wanneer ga je het doen? Dus dat geldt voor alle 
power houses, dus ja, daar is het eigenlijk gewoon de verandering hè? Uiteindelijk proberen zo 
geruisloos mogelijk of zo transparant mogelijk door te voeren, maar ja, dat is uiteindelijk een kwestie 
van ja projectmanagement, hè? Om het maar zo te zeggen te zorgen dat je het project definieert en 
nou uiteindelijk ja implementeert, zeg maar en dat je die die transitie ja in goede banen leidt met met 
met het projectteam de business op de hoogte houdt, informeert hè, zodat de impact zo zo klein en 
mogelijk is. Maar goed, je hebt ook veranderingen natuurlijk die. Nou ja, je hebt op een gegeven 
moment een idee hè. Zoals ik net ook een aantal noemde, ja, dan is het uiteindelijk ook belangrijk 
natuurlijk dat je ja zeg maar de business hè of the decision makers overtuigd van het feit van ja hè? 
Het is verstandig om om om dit te doen of dat te doen, of is het een idee dat hè? Nou ja, dat was 
bijvoorbeeld met Business Central. Ja, we liepen tegen performance issues aan en we wisten allemaal 
van. Ja, we gaan een keer naar Business Central, maar in dit geval waren het nou ja, zeg maar 
verstoringen hè of instabiliteit? Die enorme impact hadden negatieve impact, waardoor je uiteindelijk 
geforceerd zeg maar een veranderingstraject in moet en naar Business Central moet migreren. 
Waarbij we eerst bijvoorbeeld naar 18 gingen, hè met wat uiteindelijk problemen gaf. Achteraf 
hadden we nooit naar 18 mogen gaan als we goed geïnformeerd waren geweest door de door de 
leverancier hè, omdat we heel veel manuele invoer hadden en hadden we eigenlijk direct naar 19 
moeten gaan. Maar goed ja, hè? Dus dus het verschilt nogal van wat is uiteindelijk de achterliggende 
reden van die wijzigingen? Is het ja is het vanuit de House of HR, hè? Is het vanuit een bepaalde 
standaard die doorgevoerd moet worden, is het hè, een noodzaak omdat je ergens vastloopt? Tegen 
het plafond loopt of met een verstoring te maken hebt die niet op te lossen is of is het uiteindelijk 
gewoon ja, zeg maar en optimalisatie die je die je doorvoert. Wat niet per se nu moet of maar AFAS 
bijvoorbeeld ja is toegevoegde waarde, aar het zou ook over een jaar kunnen bewijzen van snap je of 
over twee jaar dus?  
Interviewer – 00:03:29  
En als je zo'n belangrijke wijziging hebt, zeg maar de één is natuurlijk anders dan de andere. Maar hoe 
wordt daarop gereageerd vanuit de organisatie zelf, bijvoorbeeld vanuit de vestigingen komen die 
echt in de weerstand of in, of is dat verschillend per project?  
Geïnterviewde - 00:03:44  
Nee, ik heb niet het idee dat er echt heel veel weerstand is, hè? Natuurlijk heeft een vestiging wel 
zoiets van oké, what's in it for me hè? Dus wat wat is de toegevoegde waarde en uiteindelijk voor de 
business of voor de vestiging? De vestigingen vertegenwoordigen natuurlijk de business. Maar goed ja, 
je merkt ook wel dat vestigingen, dus de weerstand ervaar ik niet zo. Wat je wel merkt is dat vind ik 
vestigingen heel veel in de waan van alledag zitten heel erg operationeel georiënteerd zijn hè? Dus het 
ja het uitzenden, noem het maar eventjes. En dat ze niet echt heel erg stil staan en of bezig zijn met ja 
met met met met ontwikkelingen lange termijn hè. Of van waar wil ik heen met mijn vestiging en in 
welke mate wil ik geautomatiseerd werken of gedigitaliseerd? Of dus ja dat, dat moet wel voor een 
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stuk komen vanuit het Support Center. En als je dat niet doet, dan ben ik bang dat ja dat je met 
sommige vestigingen over 3 jaar nog exact hetzelfde werkt als dat je vandaag de dag doet. Hè, dus.   
Interviewer – 00:04:43  
Dat is eigenlijk wel een mooie vervolgvraag, want dat is inderdaad, wat is de business verwachting van 
IT echt een business enabler of zien ze of zien mensen op de vestiging het meer van? Ja, mijn laptop 
moet het gewoon doen en thats it of zien ze bijvoorbeeld ook echt een waarde van een Connexys in 
dat ze denken: hier kan ik meer omzet in maken. Of of moet het ja IT van oudsher, maar moet dat 
gewoon werken of zien ze IT echt van hé, het kan me echt verder helpen in mijn in het doen van mijn 
business, zeg maar.  
Geïnterviewde - 00:05:12  
Maar mijn persoonlijke mening en dan, ja, het is altijd lastig Wesley om te generaliseren, want je hebt 
naar onze vestigingsmanagers kijkt. Ja mijn visie is dan heb je vestigingsmanagers die heel erg met hun 
voeten in de klei staan, hè? Om het maar zo te zeggen en je hebt ook vestigingsmanagers die wel wat 
verder denken, hè? Van hoe kan ik mijn tent vooruit helpen? Én hoe kan ik hè dingen slimmer doen? 
Anders doen dat maar ik moet zeggen dat dat wel volgens mij wel minimaal is hoor en ik heb het idee 
dat de meeste vestigingen IT hè, noem ik het dan maar even echt als nou commodity zien hè, iets wat 
wat er moet zijn én wat er is, hè? Je moet bepaalde processen hebben, je moet bepaalde tooling 
hebben, je moet bepaalde hardware hebben, maar of zij ons nu echt als business enabler zien, hè? Dat 
dat betwijfel ik om het maar zo te zeggen en ik denk dat de meeste initiatieven ja uit de teams van het 
Support Center zelf komen, hè? Bijvoorbeeld een Astrid en een Martijn die besluiten van nou ja, we 
gaan UNIT4 verlaten, we gaan naar AFAS of een Connexys implementeren of een Intune 
implementeren of Business Central implementeren. Ja, Ik heb het idee dat dat heel erg Vanuit het 
Support Center bedreven is om bepaalde redenen, hè? Dat kan de redenen die ik net noemde van je 
ja, je loopt tegen een probleem aan. Je moet hè? Of of nou ja, wat even de reden is, maar ja, er komen 
wel wat wensen en eisen denk ik hier en daar uit de uit de vestigingen. Maar ja, ik heb niet het idee 
dat dat nou heel erg tactisch strategisch, hè? Dat ik denk dat het meer operationeel is dan tactisch 
strategisch om het maar zo te zeggen, maar dat is mijn gevoel.  
Interviewer – 00:06:49  
Ja ja precies. En als een Astrid bijvoorbeeld dan naar Martijn komt? Nee, ik wil het systeem vervangen 
op basis waarvan zegt de directie dan van ja, hier krijg je tijd of geld voor om dit uit te voeren zeg 
maar?  
Geïnterviewde - 00:07:03  
Nou, ik weet niet precies wat wat wat wat wat zeg maar de redenen zijn geweest om van UNIT4 naar 
AFAS te gaan kijken. Ik kan er zelf wel een paar bedenken. Ik denk dat UNIT4 de ervaring die ik had was 
of ja gewoon een heel stugge organisatie hè? Dus de consultants waar je mee te maken had, dat kon 
nooit. Of het het ze hadden geen tijd, het was lastig of moeilijk. Of nou ja, UNIT4 vind ik ook wat dat 
betreft ja niet heel erg geschikt om koppelingen te maken met andere systemen of om workflows te 
gebruiken. Nou ja, AFAS is in die zin gewoon moet nog bewezen worden hoor moet het nog 
implementeren. Maar ja, als je naar de track record kijkt van AFAS dan is dat systeem daarin 100 keer 
verder en denk ik dat we na een aantal processen of het nou in dienst is uit dienst of hè 
geautomatiseerd werk op basis van een organigram hè, dat je bepaalde rechtenstructuur etc kunt 
doorduwen op basis van een functie of functietitel of nou ja dat soort dingen denk ik dat dat in AFAS 
veel meer geborgd is en de beschikbaar is dus gewoon eigenlijk vanaf de plank om het maar zo te 
zeggen heel veel standaard workflows heeft al. Ja dat is bijvoorbeeld wel een reden, maar goed, Ik 
denk ook in die zin dat bijvoorbeeld Astrid ook hè door wensen eisen vanuit andere teams, hè? 
Bijvoorbeeld vanuit IT hè? Maar ook door de groei die we doormaken dat je met in en uit dienst naar 
een meer geautomatiseerd geheel moet, hè, waarbij Sander is nu weinig fulltime bezig met de in 
dienst. Ja, dat slaat nergens op. Ik bedoel dat is niet vol te houden. Ja, daar moet je ook stappen 
maken. Daar moet je ja dingen meer geautomatiseerd doen, ook meer gestandaardiseerd doen, 
hè?Dus wat ik zeg rechten toekennen op basis van functietitels of hè en en maar een aantal 
functietitels hebben in plaats van 42 zoals we die nu hebben volgens mij.  
Interviewer – 00:08:53  
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Meer volgens mij zelfs.  
Geïnterviewde - 00:08:54  
Dus dus ook dat zijn dingen. Ja die uiteindelijk er toe leiden dat je ja dat je stappen moet maken en en 
af en toe ja, moet moet afstappen van een bepaalde oplossing of pakket of een ik ik denk ander 
voorbeeld, ja, Plan 4 Flex hebben we er nu voor gekozen om nog een jaar of twee jaar door te gaan, 
hè? En misschien ontwikkelen ze zichzelf op de juiste manier en kunnen we erbij blijven en anders 
moeten we misschien naar een alternatief nou dat dat punt was wel heel dichtbij, zei het niet dat 
Henk er een stokje voor gestoken heeft en zegt van joh, er zijn nu al zoveel veranderingen. Nou, gaan 
we hier gewoon even ja, een pas op de plaats maken. Omdat dat gewoon een enorme impact heeft 
naar de vestiging. Als we daar ook nog eens een keer aan sleutelen? Ja, ja al die veranderingen moet je 
ja ook dan nog wel uiteindelijk faciliteren in goede banen leiden. En ja, de de technische 
veranderingen die die gaan dan vaak nog wel of die lukken dan nog wel, maar je moet de mensen ook 
meekrijgen en de vestigingen meekrijgen met al die veranderingen. Dat is natuurlijk ook een enorme 
uitdaging, hè?  
Interviewer – 00:09:59  
Ja nee mee eens helemaal mee eens ja.  
Geïnterviewde - 00:10:02  
Die nieuwe, die nieuwe manier van werken waar we nu mee bezig gaan. Ja het hele adoptie gebeuren 
daarvan op de vestigingen. Ja. Wordt een enorme uitdaging, hè, dus?  
Interviewer – 00:10:13  
Ja als er meer om om echt het om de mens dan echt de techniek dan inderdaad vaak, dus het 
uitleggen van waarom je het doet en wat wat het voor hen doet is inderdaad meestal belangrijker dan 
het techniek moet wel werken, maar ja, het echt het ze meenemen in waarom? Dat is heel belangrijk, 
want jullie met Plan 4 Flex bijvoorbeeld hè, wilden jullie vervangen eigenlijk gaf je aan. oe hebben 
jullie toen gedefinieerd welke partij of welke systemen waar dat aan moet voldoen, zeg maar?  
Geïnterviewde - 00:10:43  
Nou, eerst was het ja een beetje des Covebo’s natuurlijk hè van ja een beetje op basis van nou ja, 
gesprekken die je voert of een gevoel wat je erbij krijgt of presentatie die je ziet of de look en feel van 
een pakket.  
Interviewer – 00:10:51  
Ja ja.  
Geïnterviewde - 00:10:57  
Weet je een beetje die manier, hè? Dus heel erg pragmatisch, hè? En ja, ik heb toen ik heb ooit In het 
verleden met The House of HR toen wij zeg maar datacenter provider moesten gaan kiezen, hebben 
wij eigenlijk een ja, een soort van vendor selectie gedaan op basis van ja objectieve criteria, daar 
hadden we een punt aan toegekend, zeg maar. Soort weging systeem noem het maar op verschillende 
criteria. Toen hebben we op basis van de gesprekken met die leveranciers hebben we gewoon punten 
toegekend op basis van die verschillende criteria. En ja uiteindelijk kom je dan tot een tot 
een conclusie. Nou, wat je vaak ziet is als je 5 leveranciers hebt hè dat je heel snel terugkomt tot twee. 
Nou ja, dan kun je iets meer inzoomen in de details om uiteindelijk een definitieve keuze te maken? Ja 
dat heb ik bij Leroy en Marcel toen ook aangegeven van joh. Denk dat het verstandig is om dat op die 
manier te doen en toen hebben ze inderdaad, zeg maar een sheet gemaakt met objectieve nou ja 
wegingscriteria toekennen van punten eraan en uiteindelijk op basis van gesprekken, presentaties, 
punten, toekennen enzo tot uiteindelijk tot een tot een resultaat of tot de selectie te komen, zeg 
maar, maar uiteindelijk de resultaten daar ook, daar kwamen heel snel 5 terug tot 2, waarbij ja 
uiteindelijk de conclusie was dat het allemaal net niet je van het was om het maar zo te zeggen, dus 
nou ja, ik denk dat dat ook een van de redenen geweest, waarom ze uiteindelijk besloten hebben om 
toch voorlopig bij Plan 4 Flex te blijven en hun het voordeel van de twijfel te geven en ze de 
mogelijkheid te geven om zich binnen nu 1,5, twee jaar door te ontwikkelen naar. Nou ja, full cloud of 
whatever.  
Interviewer – 00:12:44  
Want dat was ook één van de criteria, toch? Die full cloud en API's.  
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Geïnterviewde - 00:12:50  
Ja dat klopt en Plan 4 Flex werkt eigenlijk nu nog gewoon met een ja met een fat cliënt en hebben 
helemaal nog geen idee van hoe ze naar de cloud willen en überhaupt wanneer. Dus ja, dat zijn 
dingen, dus we blijven dat gewoon fysiek moeten draaien. Nu hebben we wel vorige week gesproken 
over de mogelijkheid om Plan 4 Flex eventueel bij een partner van E-Wings te gaan hosten, waarbij die 
dan het volledige beheer op zich nemen, waarbij we eigenlijk alleen maar een link hebben gebaseerd 
op remote desktop, wat we eigenlijk naast  
Interviewer – 00:13:22  
Dat is die Azure Virtual desktop, toch?  
Geïnterviewde - 00:13:26  
Ja dat dat, Dat is inderdaad wat wij dan gebruiken, hè? Dus als we zouden gebruikmaken van het 
Azure Datacenter hè, wat we nu doen en we zouden van Citrix af, dan moeten we naar Azure Virtual 
desktop, maar als we de hele omgeving van Azure van ons datacenter naar die externe partij brengen, 
dus die partner van E-Wings, dan stellen hun eigenlijk een soortgelijk iets ter beschikking. Dat is dan 
remote desktop. Remote virtual desktop en dan ja, krijg je eigenlijk gewoon een linkje en als je daar op 
klikt, dan maak je eigenlijk gewoon verbinding remote met met met met hun datacenter met met de 
Plan 4 Flex omgeving en dan heb je eigenlijk daar verder helemaal geen omkijken meer na, dus dan is 
het volledig in het beheer van die van van die club ja, precies datzelfde hebben we bekeken onlangs 
voor voor MSF. MySolution heeft inmiddels ook een partner. Of zijn ze mee bezig om daar een 
partnership mee aan te gaan. Dat is One Click Factory. Het heet inmiddels iets anders. Maar het is 
overgenomen, maar die zijn ook helemaal gespecialiseerd in de hosting van Navision met die externe 
partij. Die partij waarin E-Wings mee werkt, is daar ook helemaal in gespecialiseerd. Dus ja, dan breng 
je eigenlijk je pakketten van het Azure datacenter wat we nu hebben naar een specifiek datacenter 
wat helemaal beheerd wordt en gericht is op die applicatie zeg maar. En ja, kan natuurlijk wel een 
hoop voordelen met zich meebrengen. Je wordt ontzorgd. En ja, je hebt specialistische kennis 
voorhanden. Betere samenwerking tussen de leverancier en die hostingpartijen beetje DPI en True, 
weet je, dat is een beetje dezelfde constructie, zeg maar. Dus maar goed, of we die stappen gaan 
maken, dat is dus een voorbeeld Wesley. Van ja ik zie de voordelen daarvan hè, moet natuurlijk nog 
wel goed getest worden. Door getest worden, bekeken worden naar kosten, naar naar beheer, naar 
SLA's, naar security naar whatever. Ja, nu draaien we inderdaad, datacenter waar het een soort van 
one size fits all is. En ja, je merkt dat dat heel veel uitdagingen met zich meebrengt, omdat de 
afstemming van het Azure datacenter en het beheer door Delaware, ja is niet helemaal optimaal 
afgestemd op op op MSF en Plan 4 Flex en vice versa zeg maar, hè? Dus ja.  
Interviewer – 00:15:49  
Oké inderdaad zulke nieuwe ontwikkel initiatieven hè, je zei eigenlijk dat sommige dingen worden 
vanuit vestigingen geïntroduceerd en sommige dingen vanuit Support Center wie of welke partijen is 
zeg maar verantwoordelijk voor het aansturen van zulke initiatieven. Als iemand een idee heeft, of is 
er iemand verantwoordelijk voor of is dat gewoon per vestiging of per team die daarmee aan de slag 
gaan of.  
Geïnterviewde - 00:16:13  
Nou, kijk nogmaals, dit soort ideeën komt gewoon, ik noem maar wat uit mijn koker hè? Ik heb 
bijvoorbeeld nu aangestuurd op het onderzoeken van en een hosting partij voor voor de MSF 
applicatie of een hosting partij voor voor de Plan 4 Flex applicatie. Omdat we in het Azure datacenter 
tegen continu tegen uitdagingen aanlopen. En, nou ja, dan dan kijken we ernaar, hè, dus ik ik, ik 
mobiliseer gewoon Dennis en ik mobiliseer Marcel met zijn team en uiteindelijk de leverancier en dan 
komt er een initiatief tot stand. Ja in het geval van AFAS weet ik niet helemaal hoe dat bijvoorbeeld tot 
stand is gekomen. Business Central was, nou ja, wij hebben performance issues, we moeten wat. Dan 
ga je om de tafel met MySolution, met de House of HR met met Dennis en Marcels team, mijn team 
en dan zeg je nou wat zijn, wat kunnen we doen om van die issues af te komen? Ja, we moeten naar 
Business Central dan hè dan? Volgens MySolution zijn we er dan vanaf nou, daar moeten we dan maar 
versneld doen. We zouden eigenlijk pas 1 januari 2023 doen, hebben we versneld gedaan.  
Interviewer – 00:17:19  
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Ja ja.  
Geïnterviewde - 00:17:20  
Hè, dus dus dat dus dat. Ja, Het is vaak. Het komt ergens bij iemand vandaan omwille van een 
bepaalde reden. En dan, ja, dan ga je uiteindelijk gewoon ja dingen, mensen mobiliseren en bij elkaar 
brengen en bespreken. En ja dan ga je een plan van aanpak bedenken of of of of een oplossing 
mogelijk oplossingen. Ja, zo gaat dat. Want er is niet echt iemand verantwoordelijk voor Wesley, dat.  
Interviewer – 00:17:49  
En als je met zo'n plan van aanpak komt bij de directie, dan is het ook gewoon een goed onderbouwd. 
Dan is het gewoon van, ja, maar ja, het wordt natuurlijk wel gechallenged. Bijvoorbeeld ook door een 
Henk dat met met Plan 4 Flex toen, dus er wordt ook een beetje gekeken naar de business van ja, kan 
de business dat nu op dit moment wel aan ja of nee?  
Geïnterviewde - 00:18:07  
Ja, kijk de de lijnen zijn heel kort we hebben natuurlijk een hele platte organisatie, dus bij mijn vorige 
werkgever. Ja, farmaceut multinational. Daar ging het over 100 schijven en dat is hier niet, weet je ik, 
ik bespreek meestal als ik ideeën heb met Dennis. En als Dennis denkt van nou dat hij dan bespreekt 
hij het in het DT op dinsdag of woensdag. Nou ook voor Martijn, als als Astrid iets heeft of Michael 
gaat dat precies op dezelfde manier Astrid bespreekt dat dan met Martijn en Michael, ook met Dennis 
en Marcel met Dennis. Maar goed, uiteindelijk komt het allemaal samen in het DT. Soms wordt er 
iemand uitgenodigd om misschien in een in een presentatie bij DT wat toe te lichten. Ja, uiteindelijk 
wordt er een beslissing genomen en ja in het geval van Business Central is er gewoon gezegd, van ja, 
weet je, we gaan met die banaan en met met AFAS en met Plan 4 Flex hebben ze uiteindelijk besloten 
om om even pas op de plaats te maken. Ja. Maar die thermometer die houdt DT natuurlijk er wel in en 
dus ja, in heel veel gevallen gaat het makkelijk relatief makkelijk ogenschijnlijk makkelijk, maar 
uiteindelijk ja, we zijn natuurlijk wel, hè? Martijn, Henk zijn natuurlijk wel degene die uiteindelijk 
zeggen van joh, sorry, maar dit gaan we even niet doen of hè, hè?  
Interview – 00:19:26  
Nee helder en als je dan kijkt, jij spart natuurlijk ook veel met Dennis. Hoe wordt de bedrijfsstrategie 
van de organisatie dus nou die wordt dan vaak uitgedragen door Henk. Hoe wordt dat vertaald naar 
een IT strategie, zeg maar is dat bijvoorbeeld dat het MT dan bij elkaar zitten jij, Marcel en Michael en 
Dennis om om daarover te sparren van, hé hoe? Hoe, welke bedrijfsstrategie hebben we en hebben 
we daar ook een ondersteunende IT strategie achter wat wat ook echt gevolgd wordt volgens een 
bepaalde roadmap. Of zeg je van nee, dat gaat op een andere manier?   
Geïnterviewde - 00:20:02  
Nee, er is wel een roadmap, zeker die is er. Daar staan ook heel veel projecten in genoemd of hè? Dat 
heeft heel erg veel met digitalisering te maken. Vooral. Maar ook infrastructurele dingen van mijn 
kant, zeg maar maar. Ja die roadmap, hoe komt die tot stand? Ik denk als je kijkt naar die jaarplannen 
van de vestigingen, dat dat allemaal heel erg commercieel gedreven is, hè? Ik heb niet het idee dat 
vanuit jaarplannen, ja dat die er uiteindelijk toe leidde dat wij een IT roadmap krijgen of een noem het 
maar hè? Dus dus dat is heel erg commercieel, dus ik denk dat de roadmap die er ligt ook daar weer 
vooral ja tot stand komt vanuit het Support Center vanuit verschillende teams, denk ik dat dat wel zo 
is. En ja, als ik kijk naar de projecten die erop staan ja dan dus de new way of working of Boomi 
koppelingen of een app ontwikkelen. Een app is dan misschien wel iets wat echt uit de business is 
gekomen, hè waar Bart mee bezig is. Maar ik denk wel, ik denk dat dat wel een van de van de van de 
kleine van de kleine voorbeelden is en dat de rest heel erg veel vanuit de koker van het Support 
Center en de verschillende teammanagers komt of of vanuit Dennis zelf of nou ja, dat maar goed, ik ik. 
Ik kan bijvoorbeeld Michael zijn pakkie aan, hè? Alles rondom Digital Sourcing enzo ja, daar heb ik niet 
zo goed een beeld van Wesley, dan zou je echt met Michael moeten checken en er zijn natuurlijk ook 
heel veel ontwikkelingen rond Connexys en Boomi. En ja de sourcing procesces met allerlei 
tooling marketing en ja, goed of dat heel erg door de business gedreven wordt, weet ik niet, maar ook 
daar denk ik dat het heel erg veel uit de koker van Michael en en en marketing en mensen zelf komt, 
maar.  
Interviewer – 00:21:51  



74 
 

Ja nee, absoluut absoluut duidelijk. Oké en hoe vind jij? Een Enterprise Architectuur gaat ook heel erg 
over communicatie en Covebo is natuurlijk een decentrale organisatie met alle vestigingen en dat 
zijn allemaal eigen bootjes om het zo even te zeggen, hoe vind je dat de communicatie tussen de 
vestigingen en het Support Center voor zover jij kan beoordelen hoe dat loopt? Zeg maar, denk je dat 
dat er sprake is van goede communicatie of dat dat beter kan, hè? Qua het inbrengen van projecten, 
bespreken van bepaalde issues of wensen, hoe is die communicatie georganiseerd binnen de 
organisatie?  
Geïnterviewde - 00:22:30  
Ja, ik denk dat de communicatie nu heel erg situationeel is hè? Dus er is wat of er gebeurt wat, en dan 
wordt er gecommuniceerd. Ik heb ja, als ik gewoon naar mezelf kijk ik, ik ik. Ik, ik hou de afdelingen of 
de vestigingen niet echt structureel op de hoogte. Weet je wel, we hebben CoCo en dat soort dingen. 
Ja, je ziet heel vaak, hè? Als er een berichtje op CoCo is dat dat te maken heeft met een initiatief wat 
er is of met een project of met, hè? Dus dus ja, dat dan wel. Ik denk wel dat wij met zijn allen als 
Support Center zijnde de vestigingen goed informeren en op de hoogte houden én brengen. Maar of 
dat of dat structureel is voor alle afdelingen, dat weet ik niet ik. Ik heb het idee dat dat meer is van hé 
er gebeurt iets of er gaat iets gebeuren of er is daar nodig of er is nou ja, en dan gaan we dat naar de 
naar de vestigingen. Nu met de nieuwe manier van werken hebben wij bijvoorbeeld dan die Vincent 
hè betrokken. Die gaat, die gaat nu echt bijvoorbeeld op mijn verzoek echt één op één gesprekjes aan 
met alle vestigingsmanagers om om te gaan vertellen van joh wat, wat betekent de nieuwe manier 
van werken? Waar gaan we naartoe? En wat betekent dat voor de vestiging en wat zijn de 
mogelijkheden onmogelijkheden hè? Dus dus ja, om op die manier de vestigingen iets beter te 
informeren en te bereiken. Want ja, mijn gevoel is dat CoCo of mailtjes of dat soort dingen. Ja, ik heb 
het idee dat dat niet of nauwelijks gelezen wordt. Dus ja, misschien.  
Interviewer – 00:24:02   
Op die manier probeer je business en IT wat dichter bij elkaar te brengen eigenlijk?  
Geïnterviewde - 00:24:07  
Ja, dat klopt. Want ja, ik denk Wesley dat er best wel wat afstand is tussen de vestigingen en IT, maar 
dat heeft ook te maken met ja dat het dat het. Ik heb wel eens het idee dat IT eigenlijk weet je voor de 
vestigingen het moeten doen.  
Interviewer – 00:24:20  
Ja ja.  
Geïnterviewde - 00:24:20  
Dat is voor de rest redelijk ver van hun bed show snap je, ik bedoel, en ja, ja, ik zou ook niet weten hoe 
je die hoe je die die kloof zou moeten verkleinen of zo. Weet je wel, het heeft denk ik ook niet.  
Interviewer – 00:24:30  
Ja wellicht met bepaalde overlegstructuren ofzo?  
Geïnterviewde - 00:24:33  
Wat zeg je?  
Interviewer – 00:24:34  
Misschien met bepaalde overlegstructuren, dat zou kunnen, maar dat hebben team van Michael en 
Marcel natuurlijk ook wel met vestigingen. Dat Digital Sourcing en Digital Operations overleg.  
Geïnterviewde - 00:24:45  
Nou nou ik ik. Ik, ik heb niet altijd het idee dat ja dat mensen nogmaals heel erg tactisch, strategisch 
bezig zijn, hè? Met IT of met met digitalisering of met nou ja whatever én ja, dus dat het kijk de 
contacten die ik heb met vestigingen is meestal van iets doet het niet hè? Of we willen de vestiging 
uitbreiden of we willen een nieuwe vestiging openen? Ja, daar stopt het wel zo ongeveer weet je voor 
IT infrastructuur snap ik dat ook wel hè? Ik bedoel dat dat, dat moet uiteindelijk ook gewoon 
commodity's zijn, hè? Wat wij doen mijn team en ik is voornamelijk commodity van water uit de kraan, 
elektra uit het stopcontact en ik denk met name Marcel en Michael dat zij veel meer ja in in de in de in 
de processen zit. In de backoffice processen, waar vestigingen dagdagelijks gebruik van maken en ja. 
Waarop doorontwikkeld wordt en en ja, wij ontwikkelen natuurlijk ook wel, alleen Ik denk dat het veel 
meer ja onzichtbaar is voor de mensen. Weet je wel kijk Intune ook dat was voor ons een 
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megaproject, maar ja, uiteindelijk voor een vestiging of voor een gebruiker is het niet anders dan je zet 
je laptop aan, je moet een aanlogscherm krijgen en je moet kunnen inloggen en dat het secure is en 
dat het automatische updates binnenhaalt en dat wij software kunnen pushen hè automatisch? En ja, 
dat zal gebruiker allemaal een biet zijn, joh dat.  
Interviewer – 00:26:06  
Die ziet dat niet eens inderdaad.  
Geïnterviewde - 00:26:08  
Nou ja, dus daar kunnen wij heel veel over communiceren. Maar ja, ik heb het idee dat dat bij de 
meeste gewoon ja, het ene oor in is het andere oor uit of zo, hè dus?  
Interviewer – 00:26:18  
Ze begrijpen het niet en het interesseert ze wat dat betreft niet. Het moet het gewoon doen wat jij 
ook zegt. Maar opzich, IT versta ik ook wel een beetje het team van Marcel en Michael natuurlijk met 
alle applicaties. Dat is ook IT, toch?  
Geïnterviewde - 00:26:32  
Jazeker klopt. Nou ja, dat is het ook hè? Kijk met heel veel van de antwoorden die ik geef. Ja, reflecteer 
ik natuurlijk ook op mijn situatie op mijn afdeling. Voor Michael en Marcel zouden andere dingen 
kunnen gelden. Dus ja ik nogmaals, ik weet niet in hoeverre jij, Michael en Marcel ook spreekt over 
hun toko, maar ja, ik denk dat zij misschien wel een andere ervaring hebben of een andere kijk op 
dingen maar.  
Interviewer – 00:26:53  
Ja, dat zou goed kunnen dat iedereen daar zijn eigen kijk op heeft ja.  
Geïnterviewde - 00:26:56  
Ja, kijk, als ik gewoon kijk naar IT infrastructuur nogmaals, dat is voor de mensen echt het moeten 
doen. Als het niet doet, dan hoor je het en als het wel doet, hoor je het meestal niets. En ja, dat is het 
ook wel. Zo ongeveer weet je wel. En nou ja. Die nieuwe manier van werken is dan iets waar we 
proberen om dat dat ook gewoon heel veel impact heeft op de manier van werken op de manier van 
werken van de mensen. Ja, proberen we daar nu wat meer tijd en aandacht aan te besteden en 
gewoon ja echt bij de vestigingen langs te gaan om een stuk uitleg te geven en een stuk nazorg te 
doen. Ook na de migratie en dat soort dingen.  
Interview – 00:27:31  
Nee helder en nou, je hebt natuurlijk ook dat filmpje over Enterprise Architectuur gezien, hè dat je dat 
je een bepaalde plaat kan ontwerpen met je business laag met je applicaties eronder bepaalde data 
die daar dan uit voortvloeit én je infrastructuur. Wat zijn jouw verwachtingen als je bijvoorbeeld als 
we bijvoorbeeld Enterprise Architectuur zouden introduceren bij Covebo? Denk je dat het kan helpen, 
zeg maar hè, dat je een hele dat je een samenhang hebt dat je bepaalde AS-IS situatie bepaalde TO-
BE situatie en een ja een roadmap eigenlijk hebt met al je projecten die je erop kan definiëren. Denk je 
dat dat voor Covebo? Ja, wat voor? Wat zijn jouw verwachtingen daarbij?  
Geïnterviewde - 00:28:13  
Nou ja, absoluut ik. Maar goed, dat weet je Wesley datgene wat wij missen vandaag de dag en 
eigenlijk al heel lang is, de complexiteit neemt toe de afhankelijkheden nemen toe, hè? De veiligheid 
moet toenemen, want er zijn steeds meer risico's. Nou, dat betekent hè dat het heel erg belangrijk is, 
denk ik dat jij gewoon een hele goede blauwdruk hebt van je organisatie hè? Van hoe alles ze van wat 
heb je, hoe hangt het aan elkaar? Wat zijn de afhankelijkheden wederzijds? Wat is de impact als je 
daar wat doet hè? Valt er dan ergens anders wat om? Change management hè? Onder andere ook 
incident management, ja, dus alles hangt met alles samen. En ja, die 6 jaar geleden was het allemaal 
niet zo heel erg complex, weet je wel, maar inmiddels hebben we dan weet je als geen ander. 
We hebben natuurlijk een enorme architectuur en als je daar dan ja gewoon kijkt naar het geheel, hè? 
De IT architectuur zoals jij noemt die de Enterprise Architectuur, ja, dan dan denk ik dat het heel erg 
belangrijk is dat dat heel snel inzichtelijk gaan maken en dat we iemand krijgen. Ook bij voorkeur die 
het totaalplaatje gaat managen en beheren en uiteindelijk daar ook iets van moet vinden of over moet 
zeggen, hè, en dat je dat je het eigenlijk alles wat er nu gebeurt in de organisatie en waarbij je het wel 
doet of niet doet hè dat? Dat is dat even terzijde, maar dat het ergens gekanaliseerd hè en en en 
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dadelijk ook ja, als je iets implementeert dat het gedocumenteerd wordt dat het, hè? Nou ja in alle 
facetten bekeken wordt van als je iets naar productie brengt. Van ja, wat betekent dat naar beheer 
toe? Wat betekent het voor mijn leveranciers voor onszelf, voor een ja whatever? En ja, we doen het, 
we doen het nu allemaal naar beste eer en geweten, hè? Ieder op zijn manier, elke afdeling op zijn 
manier. We proberen als afdelingen zo goed mogelijk samen te werken. Maar je mist wel gewoon 
iemand die je totaal plaatje managed en beheerd, in de gaten houdt, bewaakt hè dus.  
Interviewer – 00:30:09 
Nou ja, je werkt niet echt volgens een bepaalde architectuur op dit moment. Er worden projecten 
gestart en ja, iedereen weet wel een beetje wie erbij betrokken moet worden enzo, maar het is niet 
echt dat het volgens een bepaalde architectuur hè dat je een impactanalyse kan doen van hier. Dit 
raakt dit raakt het, die moet ik aansluiten. Is wel een leuk zijstapje, want Dennis die ziet er ook echt de 
meerwaarde van in, dus die had ook het idee om een bepaalde cursus erin te doen met een aantal 
mensen vanuit het Support Center die erin geïnteresseerd zijn dus die zou ook nog wel bij jou en je 
afdeling aankloppen denk ik.  
Geïnterviewde – 00:30:46 
Nou ja, kijk ik, Ik heb Natuurlijk ook eens met Dennis over gesproken en kijk, Dennis is is is heel erg 
zoekende van nou laat ik het zo zeggen wat Dennis voor ogen heeft, is dat de teams, hè dusdanig 
samenwerken dat uiteindelijk dat totaalplaatje efficiënt en volledig en correct wordt gemanaged, hè? 
En dat mensen tijdig betrokken worden en dat er projectmanagement is en dat er documentatie is en 
dat de CAB meetings en change management én blablabla. Ja dat dat, dat is een mooi streven, dat 
snap ik ook maar mijn gevoel is, ondanks dat hè dat je toch uiteindelijk één iemand moet hebben en 
wat voor titel die ook krijgt, maar die wel uiteindelijk een soort van totaalplaatje managed. En ja, die 
uiteindelijk verantwoordelijk is om die architectuur zeg maar ja, te bewaken te drijven en ook af te 
stemmen naar standaarden van The House of HR hè? Nou ja, verzin het allemaal maar maar maar 
ja. Een soort waakhond functie, maar die met kennis van zaken ook hè? Natuurlijk, maar ja, ik ik denk 
dat je zo zonder zo'n iemand zonder nu heel bureaucratisch te worden of heel statisch te worden, 
maar dat je die wel nodig hebt. 
Interviewer – 00:32:07 
En je zegt eigenlijk van die die ervaringen, die kennis, die missen we nu eigenlijk in de organisatie dus 
ja, eigenlijk iemand daar voor extern of een of een partner ofzo voor moeten inschakelen? 
Geïnterviewde – 00:32:14 
Nee, ik zou zo'n persoon, ik. Ik denk dat je zo’n persoon ja best wel in huis zou kunnen hebben en ik 
heb ook wel eens aangegeven van, misschien moeten we ook over de grenzen van Covebo heen 
kijken, want kijk als je aan dat soort functies denkt, dan praat je natuurlijk al heel gauw over een senior 
profiel, hè? Iemand die ervaren is en die ook wel wat kost, hè? Dat zijn niet de goedkoopste jongens. 
Praat je over een soort van IT architecten die verstand van data heeft van business heeft van techniek, 
heeft van verzin het maar.  
Interviewer – 00:32:46 
Ja, dat klopt.  
Geïnterviewde – 00:32:49 
Maar ja ik, ik heb bijvoorbeeld wel eens met continu gesproken, die zit een beetje in hetzelfde, hè? 
Die hebben ook een aantal mensen in huis die die een beetje de rol van Dennis vervulden of mijn rol. 
Of maar maar die kennis en expertise ook ontberen en die zijn daarin ook zoekende, weet je wel en 
die doen het ook naar beste eer en geweten. En, nou ja, weet je, misschien kunnen we zo’n rol delen 
over hè met met met Continu bijvoorbeeld of met Redmore , Continu en Covebo? Geen idee. En want 
ja, zo’n rol is een zware rol en zo iemand moet je wel een goede portefeuille kunnen geven. Maar ja, 
aan de andere kant, als ik zie wat er allemaal binnen Covebo gebeurt. Ja dan denk ik van joh. Volgens 
mij is er werk zat hè. Als je dat allemaal ja wilt optimaliseren en documenteren en beheren en noem 
het allemaal maar op dus dus ja. We zoeken nu een integratiespecialist. Begrijp ik, zag ik langskomen.  
Interviewer – 00:33:41 
Ja collega van mij voor de voor alle integraties enzo die gebouwd moeten gaan worden.  
Geïnterviewde – 00:33:47 
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Maar goed, of jij die rol kan gaan vervullen Wesley, dat weet ik ook niet. Ik weet niet of je er 
überhaupt over nadenkt om in zo'n rol te groeien of hè dat naar je toe trekken.  
Interviewer – 00:33:55 
Ik heb nog met met met Dennis over gehad ook, daarom zei hij ook van misschien voor jou ook wel 
handig om een keer zo'n cursus bijvoorbeeld te doen. Zo'n praktijkcursus hè? Ik doe nu mijn studie 
ook over Enterprise Architectuur. Nou, ik vind het wel heel interessant, en ik zie ook wel de waarde 
ervan in. Zeker op de lange termijn als jij zo meteen nog meer labels erbij krijgt. Nog meer integraties 
nou, op een gegeven moment. Kijk, nu hadden we alleen een resource en een accounts koppeling 
bijvoorbeeld, maar dat gaat natuurlijk zometeen ook met die app. Het wordt heel bedrijf kritisch wat 
dat betreft wel mooi als je gewoon je processen hebt, je hebt een bepaalde data en een applicatie 
laag daar onder zitten en dan het IT stuk. Ja, Ik denk dat het heel waardevol is, dus ja, ik vind het wel 
een mooie rol, zeg maar om daar naartoe te groeien dat.  
Geïnterviewde – 00:34:38 
Nou ja, wel heel simpel voorbeeld Wesley die Bart Coolen is met die app bezig. Nou op bepaald 
moment willen ze die app lanceren, dus ik vraag heel simpel aan Bart. Heb jij er over nagedacht als die 
app gelanceerd wordt? Hoe die ook beheerd gaat worden, hè? Want je hebt de app, maar je hebt 
allemaal koppelingen. Je hebt datastromen, je hebt, nou ja, verzin het allemaal, maar security, ik zeg 
maar hoe. Hoe denk je als die app live is van waar ga je het beheer leggen? Wie gaat wat beheren, hoe 
zijn, hoe is het proces straks voor incident management of voor change management? Of oh, daar heb 
ik helemaal niet over nagedacht zegt die, goed dat je het zegt. Nou ja, snap je?  
Interviewer – 00:35:08 
Ja ja. Ja ja, als er issues zijn of zo. Ja, wie gaat het dan oplossen dat soort dingen?  
Geïnterviewde – 00:35:20 
Ja en en wat je en en dat zie ik ook eigenlijk als onderdeel van zo'n Enterprise Architectuur dat je 
iemand hebt die ja niet alleen kijkt naar het operationeel brengen van iets, maar ook van wat komt er 
allemaal bij kijken om het operationeel te houden? Moeten we een service level agreement afsluiten, 
hè? Moeten we nou ja incident management proces aanpassen of change management 
proces? Moeten we de CAB structuur aanpassen of nou ja, weet je? Er komt heel veel bekijken Wesley 
en hè?  
Interviewer – 00:35:46 
Ja, dat ben ik helemaal met je eens hoor. Dat soort dingen moeten. Er wordt te weinig over 
nagedacht, zeg maar.  
Geïnterviewde – 00:35:53  
Ja in feite moet je iemand hebben die dat nou ja nogmaals die het die het totaal managed, inclusief al 
deze facetten of in ieder geval bewaakt hè dat daar over nagedacht wordt én dat we voordat we iets 
live brengen dat dat nou ja dat daar gewoon minimale oplossingen voor zijn of of procedures of 
processen of whatever.  
Interviewer – 00:36:15 
Ja, dat is bij bij Enterprise Architectuur is dat dat ook een onderdeel dat je volgens bepaalde principes 
inderdaad werkt dat je zegt van hè, deze zaken moeten we allemaal meenemen als we een groot 
project live brengen en dat moet dan ook weer in die plaat bijgewerkt worden, zodat die weer actueel 
is. Nou dat soort dingen omvat het natuurlijk allemaal. Richtlijnen die daarbij horen.  
Geïnterviewde – 00:36:33 
Dus ja je hoort vaak over dat DevOps hè, geloof ik hè dus van dingen en je ontwikkelt iets, maar 
uiteindelijk moet het operationeel worden gebracht. Daar komen heel veel dingen bij kijken zeg maar 
hè. En daar kun je een hele organisatie rond bouwen om het maar zo te zeggen. En ja dat nou ja, dat 
dat mist nu wel vaak, hè? Nogmaals, we doen het allemaal naar beste eer en geweten. Maar ja, als je 
kijkt naar het beheer van MSF of naar het beheer van Plan 4 Flex én de koppelingen met portalen 
websites met de app straks. Ja en er gebeurt wat er valt wat om ja, weet je Wesley, iedereen kijkt als 
eerste naar ons hè? Naar Danny, naar Rik en mezelf. Maar ja, dat is Natuurlijk wel heel kort door de 
bocht en veel te simpel, weet je, er komt veel meer bij kijken. En ja je ziet ook met een Marc v/d Gulik. 
Inmiddels zijn we zover dat MySolution ook voor alles gewoon naar Marc kijkt, weet je wel? En dat ook 
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Eva en Anja als er iets is hup gelijk Marc weet je wel denk ik ja. Het is niet helemaal de manier, weet je, 
Marc moet, Marc is toegevoegde waarde is is er. Maar ja, Marc zou eigenlijk gewoon achter de 
schermen moeten werken, hè? En gewoon ja projecten doen of bepaalde klussen doen, hè? Een 
Boomi koppeling of Single Sign On realiseren voor iets of dat soort dingen, hè? Maar hij wordt nu 
helemaal het incident management proces ingetrokken bijvoorbeeld, hè? Ja bijvoorbeeld, hè?  
Interviewer – 00:37:54 
Ja inderdaad. Als de applicaties storingen hebben, dan wordt hij continu aan z’n jasje getrokken.  
Geïnterviewde – 00:37:59 
Ja, kijk en Mark is, dan vind ik ook een mooi voorbeeld als je het over Enterprise Architectuur hebt. 
Dat is mijn idee tenminste, dan wil je ook iemand hebben die hoogover kan denken, hè en die het ja 
die holistisch is, hè? Die het totaalplaatje managed en en ook op hoofdlijnen managed én mensen. 
Interviewer – 00:38:15 
Ook met de business kan sparen enzo ook.  
Geïnterviewde – 00:38:18 
Nou ja, exact. En, maar die wel gebruik maakt van de mensen om zich heen of de afdeling om zich 
heen om die in de juiste stand te zetten of in in een in een in hun kracht te zetten, whatever maar in 
ieder geval kijk als je nu naar Marc kijkt, Marc is enorm technisch enorm goed. Hij noemt zichzelf ook 
IT architect hè in zijn job title. Ja, waar ik Marc gewoon, maar dat weet hij ook daar hebben we het wel 
eens over gehad, dat geeft ook niet. Als je Marc op de juiste manier gebruikt, maar waar Marc minder 
goed is in communicatie in mensen verbinden in aansturen in hè ja, daar schort het vaak aan en ik heb 
best wel wat issues gehad. Bijvoorbeeld, hè? Tussen Marc en het team van Marcel, hè, dan wel? Nou 
ja, maar dat heeft heel erg te maken met dat dat voor hem moeilijk is. Dus dat zijn ook dingen. Ja als jij 
één iemand hebt die je totaalplaatje die mensen kan verbinden of bij elkaar kan brengen, hè? Die echt 
intermediair is tussen de business en afdelingen en de technieken. Én zo’n iemand heb je gewoon 
nodig.  
Interviewer – 00:39:16 
Ja nee, mee eens, die moet met die afdelingen kunnen kunnen spreken en dat ook weer kunnen 
vertalen naar de IT. Nou dat allemaal kunnen weer bij kunnen houden in een plaat. Zorgen dat 
bepaalde zaken aan bepaalde richtlijnen blijven voldoen. Nou wat jij ook zei met die app, ja, dan moet 
er gewoon aan een aantal onderdelen moet gewoon gedacht worden, want het is gewoon ja bedrijf 
kritisch iets zeg maar wat gelanceerd gaat worden. Ja, dan kan je niet zomaar even zeggen. Nou, de 
techniek is af, we zetten het live, zeg maar, er moet dan veel meer dingen gedacht worden, dus jij ziet 
ook wel echt die waarde in van Enterprise Architectuur? Als dat hier toegepast zou worden. 
Geïnterviewde – 00:39:54 
Ja en de afhankelijkheden merk je ook dat die steeds groter worden, hè? Op het moment dat zich iets 
voordoet, ja, dan hebben we vestigingen steeds meer moeite om hè? Werk gedaan te krijgen. Er 
wordt steeds vaker In de avonduren gewerkt of in het weekend gewerkt bij inhouse locaties. Nou, Dat 
is ook zoiets, hè? Van, we hebben allemaal inhouse locaties. Maar ja, wie beheert die locaties hè? Dus 
dat bijvoorbeeld. Zijn zijn die enigszins gestandaardiseerd. Geen idee. En daarnaast ja, als er nu wat is 
‘s avonds of in de weekenden? Ik heb al een paar keer Eurojob aan de lijn gehad op vrijdagavond of 
zaterdag. Ja, mensen staan stil, want dit ligt onderuit. Of dat ja weet je, moeten we niet heel langzaam 
ook misschien kijken naar in ieder geval voor een aantal processen of applicaties naar 24/7 support? 
Hoe gaan we dat dan inrichten met de leveranciers die we hebben, hè? Want dat is een keten. Ik 
bedoel, ja. Uiteindelijk kunnen wij wel 24/7 leveren, maar als onze leveranciers dat niet doen, ja, dan 
ben je nog de sjaak. Ja, weet je dat zijn ook vraagstukken die heel langzaam wel beginnen op te 
duikelen Wesley dus.  
Interviewer – 00:41:02 
Ja ja wordt steeds groter, afhankelijkheden worden groter. Het is heel belangrijk om dat goed te 
kunnen managen én daar heb je wel een overzicht of plaat voor nodig, denk ik.  
Geïnterviewde – 00:41:12 
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Ja dus als je het over Enterprise Architectuur hebt met alles wat erbij komt kijken, heb je het ook niet 
alleen maar méér over business hours en heb je het inmiddels bij Covebo ook wel over non business 
hours, zal ik maar zeggen, dat is niet meer zo ver weg hoor denk ik dus.  
Interviewer – 00:41:26 
En, wat bedoel je daar dan mee?  
Geïnterviewde – 00:41:28 
Nou ja, dat als mensen problemen hebben in de avond of in het weekend dat we steeds vaker 
gecontacteerd worden door door door de business van, hè? En dat ze ja, nu is de support die wij 
buiten kantooruren leveren is een soort van best effort, maar er wordt eigenlijk al geen genoegen mee 
genomen op een aantal momenten. Zeg maar hè, dus als Eurojob ‘s avonds ja, aan het werk is voor 
een klant én het systeem ligt plat, dan kunnen ze niks meer, hè?  
Interviewer – 00:41:58 
Nee, dat klopt, dat klopt. Maar is het dan ook wel inzichtelijk dat zij bijvoorbeeld op zaterdag werken 
ofzo, en dat daar dan support op moet zijn of? 
Geïnterviewde – 00:42:09 
Nee die business processen, die kennen wij niet, hè? Dat is wat je zegt van als je gewoon naar de 
House of Covebo kijkt. Ja voor mij is de Enterprise Architectuur is is even los van de House of HR en 
alle afhankelijkheden daar of maar is voor mij the House of Covebo. Hoe werkt Effect? Hoe werkt 
VNOM, hoe werkt Eurojob, hoe werkt FYGI? 
Interviewer – 00:42:24 
Ja mee eens.  
Geïnterviewde – 00:42:29 
Ja, ik kan alleen maar zeggen, wij moeten nu nog PRAN migreren, dan gaan we vol over paar weken 
doen en dan zit infrastructureel gezien zit de hele House of Covebo op de standaard. Op de Office 365 
tenant van The House of HR, op Azure AD, op Intune op hè? Dus wij zijn eigenlijk wel de eerste 
afdeling die dat volledig voor elkaar hebben. Maar ja, als je kijkt naar integraties. VNOM heeft nog heel 
veel eigen applicaties. Effect, Eurojob nou is redelijk aangeraakt, maar ja, en dat zie je ook heel erg 
Wesley van. En, wij zijn heel erg huiverig van, hè? Top down migraties of integraties of beslissingen, 
hè? Dat is dus heel erg bottom up, maar net zoals dat de vestigingen niet zo snel naar ons toe komen 
met van dit of dat of zus of zo ja, geldt dat ook voor de boetieks. Weet je, die zullen ja waarschijnlijk 
als je dat niet actief draait, hè? Of daar pro actief in bent zullen ze nooit van Carerix naar Connexys 
gaan om het zo maar te zeggen. Snap je of gaan we met Connexys naar Carerix hè? Maar is is is 
bijvoorbeeld de doelstelling vanuit Enterprise Architectuur kostenefficiëntie of überhaupt efficiëntie 
om misschien toch uiteindelijk naar een. Hoe noemen jullie dat ATS systeem te gaan bijvoorbeeld? Of 
ja.  
Interviewer – 00:43:53 
Nou, wat je wat je wel mooi ziet, bijvoorbeeld een Effect die gaat het eind van het jaar migreren naar 
MSF. Die maken nu nog gebruik van Carerix, maar doordat we Boomi hebben, kunnen we wel die 
resources en accounts koppeling voor hun ook gaan realiseren, bijvoorbeeld. Dus dan heb je eigenlijk 
aan de voorkant dat ATS hebben ze nog best wel de ruimte en aan de achterkant zijn die hè backoffice 
processen. Die zijn wel gewoon hetzelfde als we bij Covebo hebben, dus dat is wel het mooie van 
Boomi en die die integraties die heb ik wel allemaal in één plaats zitten, maar ik heb niet ja heel House 
of Covebo hè. Welke processen Eurojob heeft en dat soort dingen? Ja, dat is een veel groter vraagstuk, 
zeg maar hè, mijn domein, zeg maar meer die integraties van oké, welke koppelingen hebben we, 
welke boetieks hebben welke koppelingen? Dat heb ik wel inzichtelijk. Alleen ja niet van Covebo breed 
helemaal van wie welke applicaties heeft welke processen daarbij horen dat soort dingen en dat zou 
wel mooi zijn als dat een keer, ja georganiseerd wordt.  
Geïnterviewde – 00:44:52 
Ja, maar voor mij is het al een stap verder is het niet meer mooi, maar is het noodzaak.  
Interviewer – 00:44:57 
Ja nee mee eens.  
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Geïnterviewde – 00:44:59  
House of HR vraagt namelijk wel garanties aan ons naar security toe naar compliance toe naar. Nou ja, 
verzin het allemaal. Maar en wij zijn eigenlijk ja, gewoon niet in staat om om al die informatie op te 
hoesten. Of überhaupt, ja weetje, hebben we niet altijd een idee van hoe dingen hoe de hazen lopen, 
zal ik maar zeggen, hè? Binnen binnen de verschillende boetieks en ja, dat is natuurlijk kijk. Nu gaan 
we AFAS implementeren. Ik heb begrepen dat AFAS nu zeg, maar over de hele House of Covebo 
uitgerold gaat worden voor bepaalde processen. Nou ja, dat is weer een mooie stap in de goede 
richting, maar maar maar goed ook daar weer, daar gaan de koppelingen gemaakt worden. Er gaan 
dingen veranderen. Ja, hoe leidt je dat allemaal in goede banen hè? Coen Boxem, die trekt dat 
project. Ja documentatie ja, of niet, waar? Waar wordt het neergezet? Is er straks een nou ja, een 
architectuur plaat, hè? Die hebben we die al of wordt hij dan aangepast, hè? Straks met een nou ja, 
weet je dat soort dingen? Dus ja, de samenhang lang verhaal kort, die die is er niet echt Wesley hè? En 
we doen zijn op heel veel fronten bezig met goede dingen ook wel hè? Want de goede, maar 
uiteindelijk moet het allemaal wel inzichtelijk zijn én blijven of inzichtelijk komen én blijven er moet 
een samenhang zijn. En ja, moet je duidelijkheid hebben van hé, weet je als we straks ergens iets 
veranderen, wat is dan de impact naar Eurojob of naar een VNOM of naar een Effect of naar Covebo. 
Of naar ja. Ja, Ik heb nu geen idee vaak.  
Interviewer – 00:46:31 
Nee, nee, dus ja, de het overzicht en samenhang tussen business en IT dat dat ontbreekt en dat is wel 
noodzakelijk, zeg maar om verder te groeien. En ja.  
Geïnterviewde – 00:46:42 
Ja zeker en ik hoorde dat er misschien dit jaar nog weer een of twee acquisities bijkomen. Dan denk ik 
ja begint het hele circus weer opnieuw, hè? Dan neem je een club over AS IS waarschijnlijk. Ja, oké, 
wat ga je dan aanpakken? Nou dan hebben ze zoiets van ja, infrastructureel hè? Moet je een soort 
Olympic minimum hebben, hè? Voor security dus misschien allemaal HP laptopjes met Intune. En en 
dat hè, maar goed, dan heb je het over andere integraties. Gaan ze aansluiten op AFAS? En gaan ze 
eventueel aansluiten op Connexys of Carerix of aansluiten op, hè? Op MSF, op Plan 4 Flex. Nou ja, daar 
gaat het DT 9 van de 10 keer geen beslissing over nemen hè? Dus wie drijft dat dan hè? En ja. 
Interviewer – 00:47:32 
Ja, dat zou eigenlijk ook zo'n Enterprise Architect rol denk ik moeten zijn die dan met zo'n boetiek gaat 
spreken én sparren van deze applicatie hebben wij hoe zit, hoe ziet jullie landschap eruit hè? Wat, wat 
zouden we kunnen integreren met elkaar? Ik denk dat dat ook een ja een taak van zo iemand zou 
kunnen zijn dan.  
Geïnterviewde – 00:47:44 
Ja nou ja voorbeeld kijk Jos Jos van VNOM die klopte bij mij aan die, zegt Jan Rotterdam met name is 
gewoon infrastructureel een zooitje. We hebben continu storingen en dan wil jij dat nou? Ja, prima, 
dus wij hebben de hele infrastructuur, daar hebben we geïnventariseerd, geanalyseerd en helemaal 
naar een grotendeels vervangen en gestandaardiseerd. Ja, van de week was Jos er en hij zegt joh Jan, 
Ik ben helemaal happy, alles draait en dat bedoel ik niet arrogant. Maar ja, doordat we de boel 
helemaal gestandaardiseerd hebben daar ja alles functioneert als een zonnetje nu bij wijze van.  
Interviewer – 00:48:19  
Ja mooi.  
Geïnterviewde – 00:48:20 
En ja, maar dan zie je hoe belangrijk en dan denk ik van ja maar, uiteindelijk moet je denk ik die 
boetieks ook wel een soort van proberen hè? Het gesprek aan te gaan. Minimaal van joh, hè? Zouden 
jullie eventueel kunnen aanhaken op AFAS of op Connexys of naar marketing tooling of whatever? 
Weet je wel of we op bepaalde processen Plan 4 Flex, MSF, geen idee? Maar ja, dat is wel. Bij ons is 
dat wel heel erg bottom up, weet je dat wordt niet top down gedreven. En het risico van bottom up is 
dat je uiteindelijk eindigt met heel veel verschillende processen en systemen en en en complexiteit en  
onbeheersbaarheid. En ja, dat met name hè. Je moet dat zo standaard mogelijk proberen te maken 
wat dat betreft.  
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Interviewer – 00:49:09 
Dus jij zegt ook inderdaad, hoe bepaalde projecten zich verhouden tussen moeder en en dochter 
organisaties? Zo noem ik het dan even tussen Covebo en de boetieks ja, ze hebben daar eigenlijk best 
wel de vrijheid in welke projecten ze zelf oppakken. En hè, het wordt niet vanuit Covebo gezegd van 
ja, je moet dit doen, je moet dat doen, je moet zus doen. Dat is echt hebben ze best wel de vrijheid 
in?  
Geïnterviewde – 00:49:26 
Ja een beetje hetzelfde als we nog met de vestiging hebben sowieso.  
Interviewer – 00:49:30 
Ja ja ja.  
Geïnterviewde – 00:49:31 
Dus ja Support Center tot vestigingen als Covebo tot de boetieks, die autonomieteit die die is heilig 
hè? Want ook daar gaat het over autonomieteit hè? Van wie wie bepaalt dat VNOM bijvoorbeeld zijn 
website naar DPI moet brengen? En weet je wel, terwijl de praktijk is dat iedereen nu op DPI zit hè? 
Polen, FYGI, Effect, Covebo, Eurojob allemaal gemigreerd naar DPI, naar de website van DPI of naar de 
naar het format van DPI, naar de standaard van DPI behalve VNOM dus hoe logisch zou het zijn?  
Interviewer – 00:50:10 
Ja ja.  
Geïnterviewde – 00:50:11  
En dat VNOM ook migreert en dat we gewoon alle websites bij DPI in beheer hebben en gehost door 
True. Hè dan? Dan heb je naar security toe naar alles heb je gewoon één omgeving, één 
aanspreekpunt. Hè, kun je gebruik maken van als als The House of Covebo van eventuele 
optimalisatieslagen of nieuwe ontwikkelingen of hoef je maar één keer batches door te voeren? Of 
nou ja, dat weet je wel, dus ja, ik denk los van de autonomiteit dat er ook al heel veel voordelen aan 
zitten en mee eens dat je niet dingen altijd moet forceren. Dat doet the House of HR ook niet bij ons, 
hè? Ik bedoel, Ik denk dat ze hun powerhouses ook voor hun stuk gewoon autonoom laten. Ja, maar 
niet compleet, weet je, Er zijn ook dingen die gewoon wel moeten gebeuren. Je hebt een bepaalde 
standaard waar je sowieso aan moet voldoen. Dat zijn echt security dingen, daar kan gewoon niet aan 
getornd worden. Daar bovenop heb je best wat autonomieteit om je eigen applicatie en dat soort 
dingen te kiezen.  
Interviewer – 00:51:10 
is wel zo'n lijst aanwezig, toch van dit zijn, dit is de standaard voor ATS of dit is de standaard voor het 
backoffice pakket.  
Geïnterviewde – 00:51:13 
Dat is de MRA lijst.  
Interviewer – 00:51:20  
Ja ja ja ja.  
Geïnterviewde – 00:51:23 
Ja het punt is, Wesley, kijk, als ik gewoon kijk naar security, hè? Of als de House of HR komt met zijn 
jullie compliant? Zijn jullie secure? Ja, hoe moet ik? Hoe moet ik weten of we op alle fronten secure 
zijn als ik niet verantwoordelijk ben voor voor de applicaties of voor de processen of voor weetje? Ik 
bedoel, dat is ja, dat is gewoon giswerk, weet je wel? Ik bedoel, ja.  
Interviewer – 00:51:51 
Nee, je kan geen. Je kan het niet met 100% ja op antwoorden, zeg maar dat nee.  
Geïnterviewde – 00:51:54 
Nee nee. Dus, kijk, dan wil niet zeggen dat alles gestandaardiseerd moet zijn, maar je moet het wel 
inzichtelijk hebben én beschreven hebben gedocumenteerd hebben. Je moet wel weten, vind ik, waar 
VNOM mee werkt hè? Hoe ze hun data georganiseerd hebben of hun data stromen, of hun applicaties 
of hun infrastructuur, of een whatever weet je, dat zou je per per boetiek moet je dat wel inzichtelijk 
hebben en wederzijdse afhankelijkheden?  
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Interviewer – 00:52:24 
Ja, want het is onderdeel van van je organisatie. In principe, het is ja geen losstaand iets. Het is 
gewoon onderdeel van The House of Covebo en daar ben je ook deels verantwoordelijk voor natuurlijk 
dus.  
Geïnterviewde – 00:52:35 
Nou ja, je bent de feitelijk compleet verantwoordelijk. Als je naar ons DT kijkt. Die zijn compleet 
verantwoordelijk voor de House of Covebo.  
Interviewer – 00:52:41 
Nou, daar heb je het al inderdaad. Er zijn nog heel veel blinde vlekken dan volgens mij in die plaat van 
The House of Covebo.  
Geïnterviewde – 00:52:50 
Nou ja, kijk als er morgen bij VNOM iets heel erg misgaat, dan is the House of Covebo wel 
aansprakelijk.  
Interviewer – 00:52:56 
Ja ja ja.  
Geïnterviewde – 00:52:57 
Niet VNOM, ja VNOM is de aanleiding wellicht, maar.  
Interviewer – 00:52:59 
Ja, is alles inzichtelijk daar? Nee, volgens mij niet. 
Geïnterviewde – 00:53:03  
Nee zeker niet, dus kijk en het voordeel is als je die totaalplaat inzichtelijk hebt, hè? Die hele 
Enterprise Architecture, Enterprise zie ik dan even als de House of Covebo wat mij betreft. Ja dan kun 
je ook veel makkelijker beslissingen nemen van hé, het is enorme toegevoegde waarde om hier 
misschien wel te standaardiseren. Of misschien juist niet, weet je wel of nou ja, maar dat dat inzicht 
heb je nu helemaal niet, weet je wel?  
Interviewer – 00:53:28 
Nee, dat vind ik mooi wat je zegt in dat je nu vaak op gevoel beslissingen neemt, terwijl als je zo'n 
plaat ziet, dan zie je ook echt de impact ervan, dan kun je echt. Ja, hoe zeg je dat onderbouwd een 
keuze maken? Dus dat ja mooi. Ik vond het leuk interview Jan.  
Geïnterviewde – 00:53:45 
Ik zou niet zeggen, Wesley dat ik dit, dit mijn mijn kracht is hoor, ik ga gewoon even op de ervaringen 
die ik heb inmiddels met 6 jaar Covebo en voor een stuk ook natuurlijk mijn rugzak van Johnson 
Johnson, omdat die natuurlijk al heel ver waren. En ja, daar had je het altijd over. Globalisatie, 
standaardisatie, centralisatie en ik snap ook. Inmiddels ben ik ook wel zover hè dat dat niet 
zaligmakend is en dat het vooral gaat om de balans. Weet je juist de balans tussen standaardisatie en 
en en en autonomiteit? Maar, maar ja, goed, ik denk dat hij wel ietsje verder ligt dan dat hij nu ligt op 
dit moment dat maar dat begint met inzicht en inzicht is ja al zouden we maar iemand hebben die de 
verantwoordelijkheid heeft om die hele Enterprise Architectuur die die House of Covebo Enterprise 
Architecture in kaart te brengen, inzichtelijk te maken en dat we alles wat we doen binnen deze club, 
dat we dat op zijn minst stroomlijnen via die persoon hè of en en daar op zijn minst ja, zeg maar mee 
klankborden.  
Interviewer – 00:54:55 
Precies wat je zegt van nou, Ik heb een initiatief. Hoe past het binnen de binnen de plaat past het 
binnen de de richtlijnen die we hebben, hè? Dat soort dingen dat je daar mee kan sparren ofzo, en 
dan dat die plaat ook wordt bijgewerkt dat je gewoon een actueel overzicht houdt.  
Geïnterviewde – 00:55:08 
Ja dus en dat gaat best ver hoor, dat snap ik ook wel. Maar ja, je moet ergens beginnen en ja ik merk 
nu bijvoorbeeld. We hebben vorige week weer of twee weken geleden zo’n exercitie gehad. Misschien 
heb je dat wel meegekregen dat de House of HR weer allerlei informatie moet hebben hebben en iets 
naar rechts. Dat heeft dan weer te maken, schijnbaar met een aandeelhouder die wil kopen of 
verkopen. Of weet ik veel wat? Nou ja, en dan kom je dus op het punt Wesley dat het heel moeilijk is 
om al die informatie gewoon op te hoesten. Waarom? Het zit all over the place. 
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Interviewer – 00:55:41  
Ja hoe mooi zou het zijn als jij gewoon een dag later aankomt van hier? Heb je de plaat van The House 
of Covebo met alle business processen samenhang met je data en je je applicaties en je onderliggende 
infrastructuur. Ja, dat dat zou perfect zijn. Dat geeft wel een ander beeld dan dat je met allerlei 
versnipperde zaken zeg, maar bijvoorbeeld bij zo'n club aankomt, weet je?  
Geïnterviewde – 00:56:04 
De House of HR wilde bijvoorbeeld contracten hebben van de grootste hè van Connexys, van MSF, 
Plan 4 Flex. Nou ja, dan ga je de boer op voor die contracten. Ja, die contracten zijn gewoon niet 
boven water te krijgen. Heel simpel, weet je, dan denk ik dat zijn. Ja, dat zijn je levens daders, hè? Je 
grootste applicaties bij wijze van je ERP systeem of en dan denk ik, daar hebben we niet eens de 
contracten van of service level agreements ga je een idee, weet je, Marcel zegt dat is ooit een keer in 
2014 afgesloten. Nou ja. Ja dat, dat kan gewoon niet meer Wesley, dus dat dat hè, dus dan moet ik 
gaan lopen leuren om om uiteindelijk dat soort dingen boven water te krijgen. En als je dan al iets 
boven water krijgt, kun je afvragen van hoe relevant is het nog of hoe actueel is het nog weet je wel 
hè? Dus dus wij doen ja nogmaals hoor. We hebben een mooie organisatie staan, we hebben mega 
stappen gemaakt, hè? Dus als ik terug kijk naar toen ik 6 jaar geleden binnenkwam waar we nu staan 
en dat is niet mijn verdienste, maar dat is wel de evolutie die we doorgemaakt hebben of de 
ontwikkeling die we doorgemaakt. Ja dat is bizar, dat is gigantisch. Weet je wat Henk ook nog zij in zijn 
in zijn praatje. Ja, weet je, we gaan enorm hard en, maar ja, goed, het is belangrijk dat we die wagen 
op de weg houden en daar ja moet je af en toe wel bepaalde stappen gaan maken. En ja, wat wat 
professioneler én. Dat ja uiteindelijk denk ik ook af en toe wat minder vrijheid blijheid dat klinkt 
vervelend, maar dat is af en toe wel nodig, denk ik. Ik vind heel bizar dat ik in teammanager overleg zit 
en dan zegt Anouk tegen mij, ja, Vincent den Adel van Sliedrecht die werken op een aantal fronten 
niet helemaal compliant en ik heb er nu 3 keer wat van gezegd. Maar ja, swa weet je wel, dan denk 
ik. Nee, maar snap je dat dat kan? Dat kan toch niet ik bedoel. Hè, je moet je moet. Je moet toch op 
alle vestigingen nu compliant werken en als er ergens niet compliant wordt gewerkt, dan moet je vind 
ik als Support Center het mandaat hebben om te zeggen over joh, sorry, maar je krijgt een maand de 
tijd om het anders te doen, anders hebben we toch een probleem samen snap je?  
Interviewer – 00:58:07 
Ja? Nee, dat ben ik wel met je eens ja.De autonomie moet niet te ver doorslaan, zeg maar, in die 
zin. Dat ze alles maar zelf kunnen bepalen, zeg maar zo werkt dat niet. 
Geïnterviewde – 00:58:22 
Nou, Ik vind en dan stoppen we er mee hoor Wesley. Maar ik heb. Ik heb. Bijvoorbeeld het feit hè? Dat 
Nijkerk, even als voorbeeld Chris Boom, hè? Die voeren manueel in. Is één van de grootste 
vestigingen. Betekent dat als er een keer een issue is, hè met MSF de performance wat minder of dit 
of dat dan, dan hebben hun gelijk. Het grootste probleem is de grootste uitdaging dan staat die hele 
organisatie onder druk en dan hangt hij aan de lijn en dan is hij helemaal over de zeik. En ik snap, ik 
snap dat omdat er een verstoring is, maar aan de andere kant. Die druk roept hij ook voor een stuk 
over zichzelf uit af, omdat hij gewoon ja vasthoudt aan het manueel invoeren. Whatever de reden is, 
hè?  
Interviewer – 00:59:05 
Ja precies.  
Geïnterviewde – 00:59:07 
Maar maar ook hè? Wij zijn dé zei ik ook tegen Dennis, ik zeg, wij moeten nu hè het systeem in Azure 
moeten wij ja heel zwaar sizen en over kwalificeren, omdat er gewoon nog een aantal vestigingen zijn 
die manueel wil invoeren. En dan ja dus, wij zijn heel erg aan de achterkant bezig te optimaliseren, 
terwijl ik denk aan de voorkant kun je de dingen gewoon als je die volledig geautomatiseerd, heb je 
aan de achterkant die uitdagingen die problemen niet weet je wel dus ja, dus ja, het is niet altijd 
helemaal logisch, vind ik. Dus ik vroeg ook aan Dennis van joh, maar wie gaat nu een keer het gesprek 
met Chris voeren van? Nou ja, weet je, 1 januari 2023 wil ik dat dat dat Nijkerk volledig 
geautomatiseerd invoert en als.  
Interviewer – 00:59:51 
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Ja misschien Marcel en Dennis bijvoorbeeld, dat moeten zijn of Misschien een Henk erbij.  
Geïnterviewde – 00:59:56 
Ja, Marcel voert dat gesprek. Heeft dat gesprek gevoerd en nou ja, weet je daar wordt dan, dan zijn er 
gewoon redenen om het niet te doen. Dan zijn de klanten die dat niet kunnen of willen of wat 
even. Maar ja, goed, de vraag is Wesley? Daar komt eigenlijk op neer van ja, hoe lang ja accepteer je 
dat weet je wel. Accepteer je dat nog voor de ja. Omdat je uiteindelijk in de doorontwikkeling van je 
organisatie ja, ga je daar wel op stuklopen, snap je, ik bedoel.  
Interviewer – 01:00:22 
Ja, nee, maar eens helemaal eens. Ja, dus hoe lang wil je die uitzonderingen ja accepteren of zeg je 
van wanneer gaan we een keer naar standaard manier toe?  
Geïnterviewde – 01:00:31 
Maar ik vond Eva die zei heel slimm, Eva komt bij USG vandaan. Ja niet dat ik Covebo met USG wil 
vergelijken, maar Eva zei wel van joh Jan Business Central is helemaal geschreven, is helemaal 
ontwikkeld op het feit dat je volledig geautomatiseerd invoert snap je en als je dat niet doet, dan heeft 
Business Central is, daar kan er eigenlijk heel lastig mee omgaan. Heel moeilijk mee omgaan en dan 
krijg je performance issues bijvoorbeeld. Nou en wat doen wij dan? Dan gaan wij in Azure de servers 
upscalen weet je wel om uiteindelijk dat probleem te te nivelleren. 
Interviewer – 01:01:02 
Ja je bent pleisters aan het plakken in plaats van de oorzaak eigenlijk aan het op te lossen.  
Geïnterviewde – 01:01:07 
Nou ja soort van ja had je eigenlijk wel, ja, dus maar een voorbeeld hoor, maar door dit is voor mij een 
voorbeeld van naja, dat je als als bedrijven soms ook denk ik gewoon dingen wel voor een stukje 
topdown moet, maar ook mag mag mag doorvoeren. Weet je wel dat je zegt, jongens dit? Dit is niet 
facultatief, dit is gewoon hoe we het doen, punt en, ja. 
Interviewer – 01:01:34 
Top, Ik ga de opname even stoppen, want We zijn door de vragen heen en ook door de tijd inmiddels.  
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Interview respondent 3: CIO 
 
Interviewer – 00:00:16  
Oké de vergadering loopt. Ja eigenlijk de eerste vraag. Die kwam ook al een beetje terug in de In de 
enquête. Maar dat gaat over denk na over enkele belangrijke wijzigingen die we de afgelopen jaren 
gehad hebben hè in de organisatie. Relatie ja beschrijf zo'n verandering en hoe is deze uitgevoerd? 
Welke uitdagingen kwamen daar bijvoorbeeld aan bod? En dan kan je denken aan ja Connexys 
implementatie of een ja vervanging van Business Central. Hoe kijk je daar tegenaan? Hoe gaat zo'n 
verandering binnen de organisatie? En ja, welke uitdaging of weerstand kwamen daarbij aan het licht?  
Geïnterviewde - 00:00:49  
Nou, is wel interessant als je hem vanuit IT die hebben volgens mij op twee elementen, enerzijds het 
moment dat wij zeg maar meer met nieuwe applicaties gaan werken, dan is vaak data key en dus 
discipline key. En dus is de adoptie super belangrijk. En, dat is vaak wel een soort worsteling, Omdat 
wij over het algemeen beginnen met van joh, laten we eerst maar een vestiging enthousiast krijgen. 
We gaan bewijzen dat het werkt en dan gaan we de rest ook enthousiast krijgen. Ja, dan krijg ik kom in 
een soort van conflict van digitale transformatie is in feite een top down beslissing. Maar wij zijn een 
enorme bottom up organisatie en daar willen we geen afbreuk aan doen en maar we willen ook met 
digitalisering door, dus dat is bij ons altijd de uitdaging van hoe gaan we het beste van die twee 
werelden bij elkaar krijgen? Dat vraagt dus veel van mensen zoals jij in een support rol hè, terwijl je 
eigenlijk ook leidend bent. Want want er is kennis zitten hier kennis op het Support Center die niet in 
de vestigingen zit. Dat betekent dat wij mensen moeten hebben, die. Nou ja. Professionals zijn in het 
vak, maar ook heel groen op de mens en geduld hebben en. We hebben de tijd. We draaien heel 
gezond, dus wij kunnen het dak repareren als mooi weer is, dus dat vind ik het lekkere. We moeten 
wel tred houden. Én wat zie je nu we Connexys gingen implementeren toen heb ik met Henk en 
Martijn een gesprek gehad van jongens, we moeten ons goed beseffen wat er nou gaat gebeuren. 
Want nu gaat het allemaal los komen, zowel naar de organisatie toe. Maar ook bijvoorbeeld met dat 
we de Dell Boomi moesten gaan implementeren en dat we integraties moesten gaan verzorgen én dat 
we over data security gingen praten en. Dus hele nieuwe elementen inbrengen en wat we wat we 
proberen is, zeg maar op het domein van Jan is de infrastructuur en security proberen we de 
organisatie helemaal te ontlasten of helemaal geen onderdeel van te zijn. Maar zodra het zeg maar 
naar alle functionele gebruik gaat en uiteindelijk dus data vangen en die data gebruiken voor betere 
business. En die Michael doet met zijn team. Ben ik er nog ja, hè?  
Interview – 00:02:49  
Jij liep even vast voor mij?  
Geïnterviewde - 00:02:50  
Ja, ik zag het ja af en toe wat verbindingsissues hierzo maar dus maar daar met name de rol van 
Michael die die dat door ontwikkelt en ook Marcel met het team die zijn super belangrijk om nou ja, 
met geduld, maar wel elke keer elke dag een stapje verder die organisatie bewust te maken van wat 
ze wat maakt het nieuwe spel en dat hebben mijn 3 bolletjes natuurlijk veel om lachen, maar er komt 
er elke keer opnieuw neer dat mensen bewust zijn dat digitalisering, online marketing een integraal 
onderdeel van ons business gaan uitmaken. Ja dus en en dan zie je. We hadden het net voordat het 
interview startte even over. Met elkaar naar dezelfde plaat kijken. Is ook heel belangrijk, dus wat we 
heel veel doen, we gebruiken heel veel woorden. Maar het zou enorm helpen als we meer en meer. Ik 
heb net weer met Michael gezeten voor een voor een presentatie ook naar het directie team. Waar 
zijn we naartoe op weg? Wat betekent die verandering? En nou hebben we dan nog steeds hetzelfde 
voor ogen?  
Interviewer – 00:03:48  
Ja, oké, top en inderdaad dan eigenlijk een beetje aansluitend de eerste vraag, het proces hoe nieuwe 
informatiesysteem, hoe dat ja eigenlijk gedefinieerd wordt, hè? Dus dus op basis waarvan wordt een 
keuze gemaakt voor een informatiesysteem? Hoe wordt wordt dat geïmplementeerd en 
geïntroduceerd binnen de organisatie? Hoe loopt dat proces momenteel?  
Geïnterviewde - 00:04:08  
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En wat noem je nou specifieke informatiesysteem? Is dat een applicatie?  
Interviewer – 00:04:10  
Ja ja Connexys of Business Central bijvoorbeeld.  
Geïnterviewde - 00:04:12  
Ja exact oké. Ja nou wat je ziet is dat we we hebben een aantal aantal regels. We gaan geen software 
ontwikkelen, dus we moeten altijd een bestaande partij aantrekken. Binnen die bestaande partij kijk je 
dan van joh, wat is er in de markt te koop? Cloud first, dus dat is sowieso al een zaak. Er worden 
allerlei eisen gesteld aan security van het werken met zo'n partij. We kijken bij ons op de MRA lijst, 
hè? Dus Mandatory Commented Advisory dus betekent, wordt er binnen de club al met iets gewerkt, 
dan is het fijn als je dat kan hergebruiken omdat we dan meer buy power hebben of dat we kennis 
kunnen delen. En uiteindelijk is het gaat het om business functionaliteit, dus op het moment dat jij dan 
die checks hebt gedaan. Dan moet je uiteindelijk wel kijken, oké, dan heb je een shortlist en op die 
shortlist of misschien een longlist. Dus je hebt soort randvoorwaarden, kaders, dan ga je kijken hoe 
functioneel werkt het. Hoe goed kan ik ermee werken? Dan kan het In het uiterste geval zijn dat je 
zegt, joh binnen de kaders gesteld. Ik kom ik niks tegen waar ik goed mee kan werken. Ja, dat moet, 
dan moet je toch nog een keer terug om dan breder te kijken en wellicht concessie te doen aan één 
van de eisen. Maar dat hij niet makkelijk, want dan krijg je heel veel weerstand en en terecht denk ik, 
want dan word je echt gechallenged, joh. Bijvoorbeeld op security kun je, kun je geen concessie.   
Interviewer – 00:05:35   
Nee inderdaad, dat moet gewoon goed zijn. Nee, inderdaad.  
Geïnterviewde - 00:05:37  
Ja dus dus als dan dus. Nou ja, ja, zo werk je eigenlijk en in Nederland hebben we natuurlijk Coen die 
probeert te helpen om om om de synergie met elkaar te vinden, zeg maar.  
Interviewer – 00:05:46  
Ja en en inderdaad, het gaat allemaal om keuzes te maken voor een applicatie. En hoe wordt dat dan 
vervolgens geïmplementeerd en geïntroduceerd? Dus is er bijvoorbeeld iemand die daar 
verantwoordelijk voor is, of die dat die zulke initiatieven aanstuurt hoe gaat?  
Geïnterviewde - 00:05:59  
Ja wel, als wij een pakket kiezen, is er altijd iemand die de lead heeft. Wat we wel zien recentelijk is 
dat we eigenlijk niet langer bij projectmanagement weg kunnen blijven. Dus wij deden dat altijd in een 
soort van. Nou ja, sommigen hadden een training gehad, projectmanagement, dus we hebben wel 
geïnvesteerd daarin, maar iedereen koos een beetje zijn eigen manier, maar wat we met name zien is 
dat we steeds meer over de keten moeten managen. Nou, daar zit jij dan vaak middenin omdat jij die 
hele keten overziet. Maar in die keten zijn steeds meer afhankelijkheden. En wat je ziet is dat we meer 
en meer projecten hebben. Dus de ene is de implementatie van iets nieuws en de ander is inderdaad 
een optimalisatie van iets. In ieder geval je komt elkaar ergens tegen, omdat je dezelfde capaciteit 
nodig hebt. Ofwel in dezelfde test omgeving wel zitten. Dus dat afhankelijkheden toenemen, dus wij 
met name nu op het moment dat we gaan initiëren. Projectmanagement we hebben nu dus Bas 
Molenaar ingehuurd. Die eigenlijk ons ons gaat helpen om het totaal te overzien en te helpen met 
prioriteren. Dus dus er is altijd een verantwoordelijke geweest en dat hebben we tot nu toe ook zo 
kunnen cheffen.  Maar om het wat minder adhoc te maken voor een aantal functionarissen in de tent 
die die die daarmee heel zwaar belast zijn, willen we wat betere coördinatie op het geheel krijgen.  
Interviewer – 00:07:16  
En hoe inderdaad zo een zo een applicatie hoe wordt dat geïntroduceerd binnen de organisatie. Zeg 
maar dat gaat landen ook bij de vestigingen en komt daar een bepaalde weerstand vaak nog op?  
Geïnterviewde - 00:07:28  
Ja voor mij. Eigenlijk komt de applicatie nooit uit de koker van ons. Nee, hij komt ook de applicatie 
altijd de wens van de organisatie om door te ontwikkelen en soms komt men al met de oplossing. Dat 
is vaak moeilijker, want dan zit men al even een afslag genomen, dan moeten wij soms een beetje 
terug managen omdat ze een aantal van die eisen hebben laten varen. Dus zegt joh, hè, dus hoe heet 
die? Wie zei dat nou? Henry Ford had ze vroegen mij om snellere paarden. Ik kwam met de auto. En, 
dat is af en toe met de business. Dan moeten wij vragen, maar wat is nou uiteindelijk jullie uitdaging, 
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waar loop je tegenaan? En dan kunnen wij kijken, vaak binnen de bepaalde stack die we al hebben, 
kunnen we naar oplossingen kijken. En anders naar buiten, maar dan wel weer met die 
randvoorwaarden, zoals gesteld dus. Het is in principe altijd op aanvraag, maar bijvoorbeeld nu met 
Connexys. Daar zijn we nu bezig met met The match box, dat is binnen Connexys weer een matching 
technologie en daar zie je echt paarden en auto's. Daar zit zoveel in waarde business niet om vraagt. 
En, daar moeten we inderdaad een paar mensen heel enthousiast krijgen daarvoor. Het aanbieden en 
het moet zo aantrekkelijk zijn dat als je het een keer gebruikt dan denkt ik ben verslaafd aan, dit wil ik 
nooit meer anders. Dat is wat je poogt.  
Interviewer – 00:08:36  
Ja precies, dus enerzijds komt het verzoek vaak uit vestigingen. Als we dan ontwikkelen, dan is die 
weerstand, hè? Op vernieuwing is er niet, want ze hebben er zelf om gevraagd.  
Geïnterviewde - 00:08:47  
Over het algemeen.  
Interviewer – 00:08:47  
Ja precies als als er vanuit het Support Center iets wordt aangebracht, dan kunnen ze af en toe 
misschien in het begin nog even in de weerstand zitten. Maar als je dan de waarde van in laat zien 
voor hun dan gaan ze er ook in mee, zeg maar?  
Geïnterviewde - 00:08:58  
Kijk wat waar weerstand vaak zit en dat onderschatten we ook wel vaak. Iemand doet al heel lang zijn 
werk en wij zijn al twee jaar aan het ontwikkelen om dat makkelijker te maken. Dan heb je een aantal 
dingen. Denk je nou iemand is blij omdat het makkelijker wordt? Maar als hij niet betrokken is 
geweest, dan denkt hij ja, wat is dit opeens? Hij kan denken, hé, ik ga mijn baan vervallen. Hij gaat 
denken, hé, ik was goed in dit spelletje met data entry en ja, een nou doet een computer dat ja, hoe 
belangrijk ben ik nog?  
Interviewer – 00:09:26  
Ja stukje angst wat dat betreft?  
Geïnterviewde - 00:09:28  
Heel veel, heel veel angst voor voor niet mee kunnen, falen, niet meer belangrijk zijn. Dus wat ik altijd 
pretendeer, maar dat gaat veel meer over change management. Zorg dat mensen het verlangen naar 
het nieuwe krijgen, waardoor ze van het oude afscheid willen nemen. En als we dan met een oplossing 
voor het oude komen, dan zijn ze opeens blij. Hè, dus ik noem maar wat bij jou persoonlijk jij, jij bent 
bezig met met met architectuur, IT architectuur en jij hebt bots gedaan in het verleden. Je bent daarna 
naar integraties gegaan en ik zou het heel fijn vinden als je meer en meer met die architectuur aan de 
gang gaat. Dat kan alleen als we ook de oplossing op de achterkant verzorgen. En, dat zie je eigenlijk 
bij iedere functie als je door wilt ontwikkelen moet je ontwikkel gedreven mensen hebben natuurlijk. 
Maar de wat minder ontwikkel gedreven mensen die moet je toch verlangen naar het nieuwe zien te 
krijgen.  
Interviewer – 00:10:14  
Ja, en hoe ga je dat doen? Dat is wel een uitdaging, ja?  
Geïnterviewde - 00:10:16  
Dan zijn ze blij met de oplossing.  
Interviewer – 00:10:18  
Ja ja. Oké helder. En als we inderdaad als het gaat over zulke ontwikkelingsinitiatieven, hè? Vanuit de 
vestiging bijvoorbeeld. Hoe loopt dat proces, gaat dat dan hè? Komt dat op directieniveau dat initiatief 
en op basis waarvan wordt dan gekozen? Van oké, dit gaan we wel doen. Hier gaan we geld en tijd 
beschikbaar voor maken of niet?  
Geïnterviewde - 00:10:41  
Wat we nu hebben, is dat we we zijn nog georganiseerd, zeg maar in de voorkant en in de achterkant, 
maar zo te zeggen, hè? Digital Sourcing en Digital Operations dus tot en met de match, tot de match 
en na de match en daar zijn overleggen met de business. Dus je hebt het team van Marcel en het team 
van Michael die zitten allebei met Productie & Logistiek en Bouw & Techniek in overleg met een 
afvaardiging uit de business. En daar kunnen ze wensen inbrengen en die wensen worden daar 
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gewogen en daar wordt eigenlijk al daar besloten. Maar als dat grote investeringen mee gemoeid zijn, 
dan zorgen ze dat er een soort van business cases worden gemaakt. En dan wordt hij bij mij 
voorgelegd en afhankelijk van hoe groot hij dan weer is, breng ik hem in het directieteam in of neem ik 
gewoon een besluit.  
Interviewer – 00:11:18  
Dus daar zie je dat business en IT best wel nauw op elkaar zijn aangesloten wat dat betreft? Als je 
mensen vanuit het Support Center die verantwoordelijk zijn voor de IT en de business die die hebben 
wel een overleg waarin dat wordt besproken. Die alignment die is wat dat betreft wel aanwezig?  
Geïnterviewde - 00:11:36  
Ja, en je zal het wel herkennen in mijn woorden. Ik zeg altijd wat Jan doet is IT. Ja, dat is een soort van 
gas, water, licht. Dat moet het gewoon doen, daar wil je geen last van hebben. En wat Michael en 
Marcel doen, dat noem ik altijd digital. Omdat digital is IT for business in mijn ogen, dat is een 
integraal onderdeel van de business. Alleen het is zo nieuw dat vaak veel mensen in de business daar 
wat minder affiniteit mee hebben, maar ieder modern business mens moet digital snappen. Hè, dus je 
hoeft niet, je hoeft niet te kunnen runnen bij wijze van spreken. Je hoeft niet helemaal te kunnen 
inrichten of helemaal het niveau waarop jij zeg maar in die in die digital omgeving zit.  
Interviewer – 00:12:16  
Maar je moet wel digital minded zijn, ja.  
Geïnterviewde - 00:12:21  
Je moet snappen dat je workflows kunt maken, je moet weten wat touch points zijn, je moet weten 
dat je data kan vangen, je moet weten dat je erop kan sturen. En daar zie je bij ons de gap dat wij, wij 
hebben nog, we draaien natuurlijk heel goed op deze manier en en en, maar met name de de 
vestigingsmanager, de teammanagers. Die moeten we meer en meer bewust maken van moderne 
business modellen. Én dat zijn wij, hè? Ondanks dat we dat niet bewust zijn, we hebben van de week 
hebben we met het marketing team, digital marketing team gezeten uit Polen. Die ontwikkelen 
gewoon lekker door hoor en maar in de hoofden hier zitten daar nog alleen maar recruiters. Ja, maar 
van de 70 man die daar werken zijn gewoon inmiddels 13 man digital en marketeers.  
Interviewer – 00:13:01  
Zo, dat is wel serieus, ja.  
Geïnterviewde - 00:13:02  
Die hebben, daar zit een data analist van het level dat we hier graag zouden hebben. Dus ja.  
Interviewer – 00:13:07  
Wel gaaf.  
Geïnterviewde - 00:13:08  
Ja, dus, dus wij hebben we met recruitment praten we nu over maturity models. En daar hebben we 
dus gedefinieerd wat wij verwachten van een van een wervings land. Wat moet daar aanwezig zijn? En 
en en eigenlijk zou je dat ook die discussie misschien wel eens over onze vestigingen moeten hebben. 
Om om om de die mensen weer. Ja, we hadden het over fit for the future programma. Ja, dat je 
moderne leiders weten wat er te koop is en en hoe én waar je het kunt inzetten. Je hoeft niet exact te 
weten hoe het werkt, dat is wat anders natuurlijk.  
Interviewer – 00:13:46   
Daar heb je specialisten voor. Maar inderdaad, ja, dat je een bepaalde standaard neerzet van deze op 
dit level willen we gaan opereren op de vestigingen zeg maar. Dat je een bepaalde standaard creëert.   
Geïnterviewde - 00:13:51  
Daarom hebben we nu ook gezegd, joh, er komen dedicated teams voor Bouw & Techniek, Productie 
& Logistiek, marketing teams, waardoor zij daar gaat de ontwikkeling zich ook wel afdwingen. Dan 
gaan ze ook investeren in de campagne, dan zien ze ook van hé, wat weet ik nu eigenlijk? Ik heb 
eigenlijk niet gelogd. Hé ik heb wel wat mensen eruit gekregen, maar het is niet opgevolgd. Om dat 
dichter bij hun te brengen ook.  
Interviewer – 00:14:12  
Nou, tof tof tof. Oké, nou dan gaan we echt naar jouw straatje toe. Beschrijf hoe de bedrijfsstrategie 
van de organisatie wordt vertaald naar een IT strategie.  
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Geïnterviewde - 00:14:24  
Ja dat is leuk. Dat is dus eigenlijk wat het is. Kijk, als je kijkt dat wij zijn eigenlijk een platform. Ondanks 
dat wij zeg maar heel erg in in vestiging georganiseerd zijn, zijn wij continu vraag en aanbod bij elkaar 
het aanbrengen. Dus wij, wij moeten aan de ene kant aan leadgeneratie doen en aan de andere kant 
de leadgeneratie. En en en technologie gaat al zo ver dat je uiteindelijk automatisch kunt matchen. 
Dus wat wij gezegd hebben, wij moeten een een 100% uptime hebben en een enorm veilige 
omgeving, dat is een soort randvoorwaarden. Vervolgens moeten wij de beste digitale ondersteuning 
hebben op de werving. Dus, dus dat betekent zeg maar vanaf de de de de de kanalen, het bewerken 
van de kanalen, dus daar, daar ga je mensen, ga je touchpoints creëren, gaan mensen hun eerste data 
achterlaten die moeten we vangen, dus daarom hebben we een ATS en marketing automation. Om 
mensen te kunnen retargeten én om mensen uiteindelijk te verleiden bij ons binnen te komen. Daarna 
moet er de beste matchingtechnologie zijn. En die marketingautomation moet zorgen dat we data 
continu verrijken, dus mensen continu vragen meer informatie geven zodat we beter kunnen 
matchen. Aan de sales kant vertaalt het zich naar het zo goed mogelijk ophalen van de vacature. De 
potentiële vacature hoeft niet eens een concrete vacature zijn. De behoefte van de opdrachtgevers en 
dat ook weer goed in de applicatie zetten. In dit geval gebruiken we dezelfde ATS, alleen als CMS in 
dat geval. Dan willen we uiteindelijk dat er een automatische match gaat plaatsvinden, dus op het 
moment dat iemand solliciteert, kunnen wij zo 5 banen neerleggen. Banen die wij al binnen onze 
netwerk hebben, maar zelfs buiten ons netwerk, dus we willen ook externe data koppelen. Dus van 
Jobdigger bijvoorbeeld, die heeft alle banen in Nederland inzichtelijk. Dus dan kunnen wij, het liefst 
natuurlijk een warme relatie, wellicht een wat koude relatie, maar wellicht ook een externe relatie die 
helemaal koud is. Daar is eigenlijk alles op geënt, zo snel mogelijk de juiste baan voorleggen en daar 
zetten we allemaal technologie voor in. Er zit ook heel veel gedrag achter, dat is is dus de uitdaging om 
mensen het goede te laten doen. Maar dat is de technologie. Vervolgens is het super belangrijk dat de 
mensen die bij ons aan het werk zijn, dat die een prettig verblijf hebben. Of je nou Nederlander bent 
of of uit een ander land komt, maar wij huisvesten natuurlijk heel veel mensen hier 70%. Dus die 
mensen die kennen de weg hier niet helemaal, dus daar zetten we technologie weer voor in. Daarom 
zijn we de app aan het ontwikkelen.  
Interviewer – 00:16:49  
Ja precies ja ja.  
Geïnterviewde - 00:16:51  
Dus wij willen, hè. Wij hebben nu een soort service voor een ook bijna 24/7, maar dat is een hele hoge 
belasting voor coördinatoren en we doen niet iets pushen op grond van gedrag. Dus, iemand moet 
een urgentie hebben, weten 's nachts de weg niet, moet naar het ziekenhuis dan belt hij ons.   
dus Er is iemand moet een urgentie hebben, weten s nachts de weg niet. Er moet naar het ziekenhuis, 
dan belt. Maar eigenlijk willen wij van iemand weten, hé jij houdt van dansen. Komend weekend zijn 
er twee festivals in de buurt, push. Jij hebt een dokter nodig, je drukt twee keer op de knop en je hebt 
gewoon de juiste arts ter beschikking.  
Interviewer – 00:17:19  
Ja precies dat meer personaliseren en zo dus ja, dat is wel mooi inderdaad van ja, je wilt een bepaalde 
beleving voor een uitzendkracht creëren. Hè, die komt ergens helemaal nieuw en dat wil je dan 
vertalen door een app ter beschikking te stellen waarin die dat allemaal kan vinden.  
Geïnterviewde - 00:17:34  
Ja dan ben je 24/7 overal, omdat je in de broekzak zit. En nu zijn we volledig afhankelijk van de inzet 
van die coördinatoren, die natuurlijk ergens een max hebben van hun capaciteit.  
Interviewer – 00:17:37  
Ja ja.  
Geïnterviewde - 00:17:44  
En en dan houdt het op en ook heel veel wat jij zegt individuele zaken gewoon ook ja, is gewoon too 
much om te volgen. Laat staan alleen al attent zijn op een verjaardag ofzo gewoon.  
Interviewer – 00:17:54  
Ja precies.  
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Geïnterviewde - 00:17:55  
Ja, daar zetten we technologie voor in. Nou, dan heb je allerlei praktische zaken, hè? Dus mensen 
werken, mensen moeten hun uur moeten een planning krijgen, moeten uren doorgeven, moeten hun 
declaratie kunnen indienen, dus allerlei praktische zaken. Wat voorheen ook al gebruikt is al heel lang 
denk ik online alleen, het wordt steeds makkelijker én steeds beter geïntegreerd en dat zit straks ook 
in die app. En wat we zien is dat wij tevredenheidsmetingen doen ook met IT, hè? Heb je technologie 
voor nodig. Zo’n volume kan anders niet. Dus daar zetten we op in, want wij willen continu 
optimaliseren en de enerzijds is gewoon uitvraag, hè? Beetje NPS uitvragen en het andere is dat we 
gedrag willen meten en dat kunnen we straks op die app natuurlijk ook doen. Dus wij willen 
uiteindelijk ook voorspellende waarde krijgen wanneer iemand signalen gaat geven, dat hij zou willen 
gaan vertrekken.  
Interviewer – 00:18:40  
Ja precies.  
Geïnterviewde - 00:18:41  
Kunnen wij straks ontevredenheid voorspellen? En dan.  
Interviewer – 00:18:45  
Ja, dan doe je, en hoe doe je dat? Dat, dat is ook wel inderdaad.  
Geïnterviewde - 00:18:48  
Ja, dit zal nu melken wij natuurlijk iemand. Ja, ik zeg het heel plat, maar we melken iemand zo lang 
mogelijk uit, want we hopen iemand zo lang mogelijk te houden. Maar houden is door de bril van de 
betreffende persoon die hem aan het werk heeft zitten. Maar we willen zo lang mogelijk behouden 
vanuit Covebo belang. Ja, dus, misschien kun je dat waar Henk het ook vaak over heeft als wij de 5 
beste loyale mensen die ook nog eens bereid zijn te willen leren, als we die opleiding gaan aanbieden. 
Dan blijven ze langer, zijn ze tevredener, zullen ze positiever over ons spreken en ze gaan misschien 
straks wel wat meer verdienen ook, waar wij dan weer met onze marge weer een stukje van mee 
profiteren.  
Interviewer – 00:19:25  
Ja, dus het is niet echt alleen vanuit ons van oké hij moet nog een paar weken langer werken, want 
dan verdienen we echt aan hem. Maar het is meer voor, ook vanuit hem kijkend of vanuit haar van hé 
moet echt tevreden zijn. Blijf je langer werken inderdaad, dan dan draag je dat helemaal uit, ja.  
Geïnterviewde - 00:19:40  
En bij ons, het mooie is dat door de grote getallen als je 2% weet te verbeteren, verdient zich dat ook 
heel hard terug, dus je kunt er ook goed in investeren. Omdat er een groot een heel groot ja vliegwiel 
aan terugverdieneffect in zit. Dus dus dus daar zetten we ook IT voor in. Dus zo vertalen we ook die 
die business en dan heb je uiteindelijk zeg maar naar de naar de, dan heb je naar de middleware om 
die data allemaal te vangen en dat allemaal te connecten. Het systeem moet natuurlijk één waarheid 
hebben, want anders kun je die data niet vertrouwen, dan kun je er ook geen automations op los laten 
gaan, dan wordt het link. Dus dat is super belangrijk en dan in the end heb je een en dat is uiteindelijk 
binnen de uitzendbranche het allerbelangrijkste: Je moet een hele zekere verloning hebben. Mensen, 
mensen in uitzenden hebben vaak week verloning. Die leven ook vaak vaker op hun laatste euro's, dus 
als je niet betaalt heb je echt een issue. En die mensen..  
Interviewer – 00:20:31  
Ja, dat moet gewoon werken, precies ja.  
Geïnterviewde - 00:20:33  
Ja die mensen die die worden van groot verdrietig dat gewoon heel veel impact heeft tot bijna 
agressief. Want ja, dat kan gewoon letterlijk betekenen dat mensen ja zelf niet kunnen eten of hun 
kinderen niet te eten kunnen geven.  
Interviewer – 00:20:44   
Ja nee, dat is natuurlijk volstrekt logisch inderdaad.  
Geïnterviewde - 00:20:46  
Ja dus dus dus zo vertaalt zich dat ook weer, dan kun je dat weer, daar zit je weer. Onder beginnen bij 
security, want hè, uptime en secure, super belangrijk.   
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Interviewer – 00:20:55  
Ja nou mooie voorbeelden, helder helder. En Enterprise Architectuur gaat natuurlijk ook heel erg over 
communicatie. Hoe vind je dat de communicatie in de organisatie, hoe dat verloopt? Dat is de 
communicatie tussen het Support Center en de vestigingen zijn die nauw op elkaar aangesloten? Dus 
alle ideeën die zij hebben, of denk je dat het nog nog wat beter zou kunnen?  
Geïnterviewde - 00:21:17  
Nee dat kan veel beter, het kan veel beter en dat is wel. Dat is wel de voortdurende uitdaging dat je. Ik 
denk dat we heel erg begaan zijn met elkaar. Maar elkaar echt begrijpen, dat vraagt eigenlijk veel 
meer tijd en dat is tijd die je vaak niet gunt. Dus, dus kijk wat ik altijd, hoe ik het binnen me directe 
verantwoordelijkheid goed kan organiseren dat ik altijd zeg, je oké, wat is het doel? Het is mooi als dat 
kunnen we, daar kunnen we ook wel scherper maken. Want als ik jou vraag wie waarvoor jij op aarde 
op dit moment en je zegt dat en iemand vraagt mij, dan zouden we eigenlijk bijna hetzelfde antwoord 
moeten geven. Dus dat is al best wel een challenge hè? Dus maar je je ze praat vaak vanuit objective 
key results, hè, wat is nou de main objective dat we proberen te bereiken? Nou, ik denk dat we daar 
met zijn allen duidelijk in zijn. En dat zijn bij ons, over het algemeen zijn gewoon omzet doelen. Hè? 
Ieder iedere vestiging maakt een omzetdoel en daarvoor gaan we op pad en daarna ga je kijken, hoe 
gaan we dat dan doen? Daar heb je vaak ook nog wel een plan achter zitten. En, wij proberen als 
Support Center dat enerzijds te ondersteunen anderzijds vooruit te kijken, waar gaan we naartoe en 
hoe richten we ons daarop in. Nou ja, daar hebben we dan jaarlijks een afstemming over en we 
hebben die overleggen wat ik zei. Digital Sourcing, Digital Operations.  
Interviewer – 00:22:30  
Ja precies, dat is er wel zeg maar dat die alignment is er wel, maar je zegt, dat zou nog eigenlijk wat 
beter kunnen?  
Geïnterviewde - 00:22:36  
Maar wat ja, wat ik vaak zie. Als jij onze 40 vestigingen mag, je mag je even een externe 
wervingskantoor erbij pakt hebben we 50 vestigingen. Én je hebt, laten we zeggen, 10 support. Maar 
als je het helemaal opsplitst, heb je misschien wel 20 support area's. Als die met elkaar beginnen te 
mailen, kun je je voorstellen wat voor chaos aan lijnen er ontstaat. Jij stuurt één mailtje naar naar 40 
kantoren en daar reageert de helft van. Die laten allemaal nog in cc staan. Dus je ziet heel veel ruis, 
vervuiling ontstaan in de communicatie. Ik denk dat het heel duidelijk is als Ronald met Productie & 
Logistiek gaat zitten, als Dave en Jelrik met Bouw & Techniek gaat zitten, dan heb je met elkaar toch 
een soort van duidelijkheid. Als wij intern zitten, is er een soort van duidelijkheid, maar op het 
moment dat we dan die vertaalslag maken naar wat dat per vestiging betekent en per team hier en 
dat met elkaar goed willen communiceren, ja dat is een uitdaging.  
Interview – 00:23:36  
Dat zou nog beter kunnen, ja?  
Geïnterviewde - 00:23:37  
Precies ja ja. We proberen natuurlijk mail als het echt een must read is, een mail. Als het een een een 
informatief of terug kunnen zoeken gebruiken we SharePoint. Als het super belangrijk is, dan doen we 
een een meeting. Maar het is veel. Dus de kunst is het terug te brengen naar eenvoud en en en daar 
hebben we vaak niet iemand in de lead. We hebben een tijd lang Jelrik en Carlijn centraal gezet. Alles 
wat de deur uit gaat, eerst langs Jelrik of langs Carlijn. Tot zij zeggen, joh niet teveel naar die 
vestigingen, alleen het noodzakelijke, dan mag je ook een antwoord verwachten. Maar stuur je teveel? 
Ja, wat verwacht je dan?   
Interviewer – 00:24:18  
Zou dat dan bijvoorbeeld meer in bepaalde overlegstructuren volgens jou moeten?  
Geïnterviewde - 00:24:25  
Daar wou ik net mee beginnen. Je hebt zeg maar, idealiter zeg ik, je hebt een doelstelling, heb je 
strategie die je met elkaar afstemt. Nou, dan gaat iedereen weet waar die voor op pad is. En dan 
begint ie, dan heb je een organisatiestructuur die er bepaald én een overlegstructuur. En dat hebben 
we georganiseerd, in die twee overleggen die ik net zeg. Ik denk als we nu projecten ondernemen dat 
het ook beter gaat. Dat er een team is wat samen zit, wat ook werkvormen kent inmiddels, ook 
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digitale middelen weer goed inzet. Hè? In SharePoint en alles. Dit is dus de reguliere structuur alleen. 
Het aantal spelers in het hele spel is groot. En dat is ook waarom ik heb gezegd, Productie & Logistiek, 
Bouw & Techniek, laten we dat opsplitsen dan krijgen we weer twee teams en dan proberen we ook 
binnen het Support Center mensen binnen de teams of Bouw & Techniek of Productie & Logistiek te 
laten zijn. Waar dat bijvoorbeeld kan hè? Bijvoorbeeld bij Tim en Jaron proberen we dat nu aan te 
brengen, zodat er weer korte lijnen ontstaan. Want dat is ook met communicatie, het is zo lekker als je 
iemand kan bellen die gewoon even zegt, joh zo en zo.  
Interviewer – 00:26:16  
Ja ja precies dus het eigenlijk het het grote steeds kleiner proberen te maken?  
Geïnterviewde - 00:26:21  
Ja én we zijn tegelijkertijd zijn er nu studenten voor ons aan het onderzoeken. Ik weet niet wat eruit 
komt, maar het is in ieder geval de moeite waard om te kijken of we ons anders zouden kunnen 
organiseren op een aantal fronten, gewoon opties neerleggen. Ze hebben een analyse gedaan van de 
problematiek, zowel in in het Support Center als bij de vestigingen. En die die zijn een aantal rode 
draden aan het vinden. En daar gaan ze dan opties voor neerzetten en een optie die bij ons al een 
tijdje weegt van joh moet je misschien de eerste lijn support bij elkaar gaan zetten, zodat daar ook 
hoger bereik is. Betere kennisdeling ook, want de ene keer komt er een vraag hier bij het backoffice 
team hierzo en dan gaat het over salarissen. Maar ja, dat zit wel in de MSF omgeving. Het is vaak een 
beetje, ja waar zit het nou? Maar ja, ieder ieder voordeel heeft nadeel, want ga je die mensen 
wegzetten? Nu krijgen ze de laatste kennis, omdat ze naast de specialisten zitten. Gaan ze ergens 
anders zitten, dan moet je weer gaan organiseren dat ze die kennis krijgen, want die weten hun eigen 
pakket op een gegeven moment niet meer. Dus nou ja, maar goed.  
Interviewer – 00:27:22  
Oké, het stukje Enterprise Architectuur. Nou, het is er net al even kort over gegaan, hè? Van het 
belang eigenlijk ervan. Wat zijn jouw verwachtingen bij het gebruik van Enterprise Architectuur voor 
jezelf én voor de organisatie? En hoe verhoudt zich dat tot de strategie van de organisatie? Omdat het 
natuurlijk een decentrale organisatie is wat dat betreft. Hoe zie jij Enterprise Architectuur? Hoe zou 
dat kunnen helpen? Wat zijn jouw verwachtingen daarbij voor de organisatie?  
Geïnterviewde - 00:27:51  
Wat wat mijn ervaring is en dat is eigenlijk met alles waar je een keer de tijd voor neemt om er 
omheen te lopen is het moment dat je het uittekent, dan praat je in ieder geval met elkaar over 
hetzelfde. Dan ga je de blinde vlekken ontdekken, dan ga je de verwarring ontdekken. Dus als je niet 
uittekent waar je het over hebt, dan heb je ten eerste heel veel woorden nodig. Want iedereen heeft 
zo hè, dat iedereen kijkt anders naar materie, naar zaken, naar naar een een situatie. Maar het fijne 
van een architectuur uit kunnen tekenen, dus volgens mij als je met elkaar uittekent, heb je met elkaar 
helder: hebben we het over hetzelfde?  
Interviewer – 00:28:24  
Ja dus echt processen, applicaties bij de infrastructuur. Als je daar gewoon een plaat van hebt, dat is 
belangrijk volgens jou?  
Geïnterviewde - 00:28:32  
Ja en eigenlijk al die disciplines die erin zaten. Ik kan ze niet helemaal reproduceren, maar het gaf mij 
in ieder geval heel mooi inzicht. Ik, ik had altijd over de situatie, zegt joh. Je hebt een UX, daaronder 
zit, zit dus een applicatie dat helpt, er zitten een gedesigned proces, en daar vang je data onder hè en 
en en en en. En ja, dat wil je eigenlijk in één hebben en ook nog een keer hoe die data nog gekoppeld 
is, hoe de, hoe, die, hoe die. Als je dat overzicht hebt, dan praat je met elkaar over hetzelfde. Dan ga je 
blinde vlekken zien. Je gaat zien waar dingen wellicht ontbreken én je ook je gewenste situatie gaan 
schetsen. Dus het wordt heel helder, wat is de ist? Wat is de soll? En dan kun je ook afhankelijkheden 
gaan zien. Hé, maar als we dit willen doen, dan moeten we toch eerst die stap zetten, dus je kunt 
beter prioriteiten overzien. Hè dus, hè, dat ik ik nou, ik heb dat in het verleden veel met business 
modellen dan gedaan, ook hetzelfde als je hem uit schrijft, hebben we het nou over hetzelfde? 
Bijvoorbeeld, wat kun je wel hergebruiken? Wat kun je niet hergebruiken? Welke kanalen? Nou ja, 
kan, ik kan er heel lang over door kletsen, maar het geeft het geeft inzicht. Het geeft helderheid, geeft 
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duidelijkheid en je kunt de oude en de gewenste situatie kun je tekenen, waardoor je veel concreter 
bent. En vanuit dat inzicht kun je weer zeggen, hebben wel de juiste middelen beschikbaar, want is 
ook vaak een ding. Je begint opportuun aan iets, maar als je niet goed goed weet hoe dat je, is ook 
heel lekker, maar als je op IT domeinen aan iets begint waar je niet goed georganiseerd bent, dat is 
levensgevaarlijk.   
Interviewer – 00:30:00  
Dusus je zegt eigenlijk door de architectuur inzichtelijk te maken, kun je een concrete roadmap van 
projecten definiëren, dan kun je ook zeg maar zien wat de impact op bepaalde vlakken is. Zeg maar 
dat daar zie je echt de waarde van van die Enterprise Architectuur in?  
Geïnterviewde - 00:30:19  
Ja absoluut.  
Interviewer – 00:30:21  
Mooi. Ja het is er net ook even kort over gegaan. Wat is de business verwachting van IT? Is IT echt een 
business enabler aan het worden binnen de organisatie of is het echt nog meer van hè? Mensen op de 
vestiging? Ja, mijn laptop moet het doen en that's it of zien ze ook de waarde echt van de applicaties 
zoals Connexys zoals een MSF, van dat het echt voor hun kan gaan werken, zeg maar dat het ook echt 
omzet kan genereren.  
Geïnterviewde - 00:30:43  
Nou vanuit vanuit zeg maar House of HR wel, vanuit ons hier als directie en ik denk ook vanuit 
iedereen op het Support Center zijn we ervan overtuigd dat het noodzaak is, hè dat het dat het 
integraal is. Ik denk dat heel veel mensen op de vestiging dat ook beseffen. Waar zij af en toe ook de 
nadelen van IT natuurlijk ervaren, want als het niet doet ben je er goed ziek van. Want dan voelt het 
als een business disabler. Ja, ik denk grofweg zeggen wij met zijn allen, joh, het is het is de way to go. 
Zonder kan niet, met de omvang met met met met accuratesse, met de personalisatie. Ik denk dat dat 
wijdverspreid is. We willen natuurlijk graag een app hebben. En daar willen we het liefst alles in 
hebben, maar ja, randvoorwaardelijk is daar ook heel veel voor nodig. Ja, dus ik denk dat dat af en toe 
het overzien van waar we het over hebben is voor degene die er niet dagelijks in zit natuurlijk heel 
moeilijk. Maar in ieder geval vanuit beleid. Vanuit vanuit strategie staat die staat heel hoog en 
daarmee ook heel blij met de samenwerking met House of HR die gewoon zegt, joh, cloud first, geen 
discussie. En binnen de markt, ik weet niet of wij het daar wel eens met elkaar over gehad hebben. 
Het leuke vind ik, dan ben ik weer trots dat House of HR, wij met elkaar, binnen de markt zit men echt 
te kijken. Wat zijn die gasten aan het doen joh? Ondernemend, IT driven hè? En ook de vertaalslag 
weer naar personeel. Er zeggen mensen ook van joh, wat doen jullie? Mensen willen gewoon graag bij 
jullie werken.  
Interviewer – 00:32:17  
Dat is gaaf, ja, ja.  
Geïnterviewde - 00:32:18  
Ja gaaf hè? De andere kant heb ik gezien bij Manpower. Bij Manpower was IT een kostenpost. Dus is 
het nou een business enabler of een kostenpost?  
Interviewer – 00:32:29  
Ja, hoe kijk je daarnaar inderdaad, dat is wel een belangrijk verschil. Ja, ja. Nou gaaf gaaf en inderdaad 
even kijken Covebo heeft natuurlijk ook dochterorganisatie of labels, hoe je het hoe je het wil 
noemen, hoe verhouden? Ja, hier staat dan EA projecten, maar projecten an sich als we het hebben 
over IT. Hoe wordt het zeg maar gecoördineerd? Is dat echt dat Covebo dat oplegt bij de 
dochterorganisatie van hé, je moet dit en dit gebruiken of of hoe, hoe zit, hoe zitten die 
machtsverhouding in elkaar?  
Geïnterviewde - 00:33:00  
Dat daar komen eigenlijk twee werelden bij elkaar. Je hebt enerzijds House of HR die zeg maar ten 
aanzien van security én en in control zijn over je IT domein. En daar zijn zij leidend. Daar voel ik me 
ook heel senang bij. Dat is heel goed, heel fijn. Dat is gewoon een stuk waar geen discussie over kan 
zijn. We zitten met zijn allen in dezelfde AD, we zitten met zijn allen bij Delaware en dat is gewoon 
closed. Dat is gewoon close. Dat is geen discussie, dus daar is inderdaad dominant, maar zelfs vanuit 
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het vanuit de groep. Daarnaast ga je dan met jouw applicaties aan de slag en wij hebben wij bemoeien 
ons niet met applicaties die zij in het verleden hebben gekozen. Lekker doen, lekker succesvol zijn. Dat 
zijn ook de clubs die we gekocht hebben, omdat ze succesvol zijn. Maar als ze gaan schuiven, dan 
hebben we graag dat we ook met elkaar afstemmen. Kijk even wat we gebruiken, kunnen we iets 
hergebruiken wat er binnen de club is? En soms is het ook fijn, omdat dat maar dat zijn dan kleine 
applicaties of kleine marketingtools dat ik denk ja, kijk maar eens, ik kan een heel project optuigen, 
maar probeer het maar eens wel. Daar zit niet het meeste risico. En als het goed werkt, dan willen we 
het allemaal gebruiken. Dus alles wat echt serieuze impact heeft, hè? Dus stel dat morgen Jos een 
nieuwe ATS wil neerzetten bij VNOM, dan is het kom eerst eens kijken, is het Connexys? Waarbij ik 
ook wel met House of HR in gesprek ben, joh, we kunnen met zijn allen eenheidsworst Connexys 
kiezen, maar als we dan niet tevreden zijn over Connexys, hangen we met zijn allen in Connexys. Dus 
ik geloof ook wel in een soort 80/20 regel. Je moet altijd de challenger ook in huis hebben.   
Interviewer – 00:34:34  
Ja nee zeker weten, dus het is niet zo dat jullie zeggen van nou, oké, we nemen iemand over. En die 
moet echt deze deze deze applicaties gebruiken, dus er zit nog wel redelijke vrijheid in, zeg maar wat 
dat betreft?  
Geïnterviewde - 00:34:45  
Applicatief niet, wat wel is, is dat je in Office pakket dat moet wel compleet zijn, zijn we gewoon 
duidelijk. Dat nemen we in zo’n grote getalen af. Maar goed, ze voelen al heel snel. Ja, ik wil mee, 
want de prijzen zijn daarmee ook heel interessant.  
Interviewer – 00:35:01  
Ja inderdaad ja. Ja, wat je net ook al zei. De kennis die je dan kan delen met elkaar.  
Geïnterviewde - 00:35:12  
E5 licentie hè ,die dan dus security licentie en dan heb je kijk SharePoint bijvoorbeeld.  Wij willen heel 
graag centraal kunnen communiceren, hè? Dus als wij vanuit de directie boodschappen hebben of we 
willen mensen enthousiast maken of dit of dat of we willen Jos met VNOM in het zonnetje zetten of 
Effect, dan wil je dat ook over de groep kunnen delen, dus je wil wel met elkaar die zelfde achternaam 
met enige trots dragen, maar dat gebeurt alleen als je ook laat natuurlijk. Dus wat wij heel graag willen 
is dat men het gebruikt, maar wij hebben nog nooit moeten hoeven zeggen, jij moet dat en dat woord 
moeten proberen we natuurlijk te vermijden. Maar ik kan wel zeggen, alles wat met security en infra 
te maken heeft, dat moet.  
Interviewer – 00:35:51  
Oké ja, helder helder. Oké even zien, de kennis en de kunde van de of de ja ervaring eigenlijk met 
Enterprise Architectuur. Hoe schat je dat binnen Covebo? Hebben jullie echt de juiste kennis en 
ervaring binnen, of moet dat nog zich verder gaan opbouwen?   
Geïnterviewde - 00:36:16  
Nee, we zijn gewoon ook voortdurend de organisatie die in ontwikkeling is, dus wij zitten eigenlijk. Dat 
is natuurlijk altijd als je ontwikkelt, zit je altijd in tafellaken servet gevoel. Wanneer moet je nou door 
investeren? Wij konden, het fijne van House of HR is dat, we konden terugvallen op bijvoorbeeld Tom 
Verlinden hè, die die is afgestudeerd op 100 onderwerpen geloof ik, maar in ieder geval ook op 
Enterprise Architectuur. Dus dat betekent dat we daarop kunnen terugvallen. Maar het hoort er ook 
bij nu dat bijvoorbeeld jij met wat jij aan het doen bent, dat jij dit aan het studeren bent. We hebben 
met Jan iemand die die op zijn domein, dat is met name service, servicing, dat hij daar een groot 
verleden heeft. Dus die kennis neemt hij mee. Ik, ik vind bij ons het meest spannende domein is 
eigenlijk bij ons, zeg maar het technische applicatiebeheer. Waarin we gelukkig met Marc als partner 
heel veel kunnen terugvallen. En daarmee zou je kunnen zeggen, dat is volgens mij één van de vier 
poten van Enterprise Architectuur is het vlak waar Marc op zit.  
Interviewer – 00:37:21  
Ja die architectuur laag, dat is de onderste laag.  
Geïnterviewde - 00:37:25  
Dat is de meest complexe en als je dus zegt, joh, zijn wij goed ingericht? Nee, daar zijn we te licht. Dat 
zou ik binnen de club willen hebben en bij de rest ben ik zelf heel tevreden over de ontwikkeling die 
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we maken hè? Laat het maar gebeuren. Jij ontwikkelt je, er komt misschien weer een keer een nieuwe 
collega dat zie je met Office nu ook wel nu we met Vincent erbij zitten. Ja, dus elke keer maken we 
stappen en en en soms is de werkelijkheid ons een beetje vooruit. Soms loop ik met met met onze 
investeringen een beetje vooruit. Maar met name op op dat domein. Ja, die mensen zijn moeilijk te 
vinden en als ze er zijn, dan zijn ze vaak snel verveeld. Dus dus dus Marc heeft ook zef maar meerdere 
bedrijven nodig om er te zijn als het nodig is. Dat vindt hij heel leuk, maar het zou mij meer comfort 
geven als we het gewoon in huis zouden hebben.   
Interviewer – 00:38:07  
Ja, dat is eigenlijk die laag die het echt altijd moet doen, zeg maar als het ware toch die die 
infrastructuur laag? Oké hé en inderdaad dan eigenlijk een beetje de de samenvatting is eigenlijk je, 
zegt van binnen Covebo hebben we die architectuur plaat zou ons heel erg verder kunnen helpen voor 
het definiëren van nieuwe projecten, bepaalde impact analyses etcetera. En denk je dat het ook kan 
gaan landen binnen de organisatie? Zeg maar, denk je echt dat de directie daar ook achter zou staan 
om dat te adopteren of te implementeren? Enterprise Architectuur als geheel zeg maar.  
Geïnterviewde - 00:38:43  
Ja hoor, daar zit helemaal geen enkele discussie over. Het is de enige vraag, is continu van op welk 
moment investeer je door? Dat is met zo’n onderneming ook. Je wilt niet te laat zijn, maar ook niet te 
vroeg. Welke rol ligt bij ons, welke rol ligt bij de House of HR? Dat zijn denk ik de twee assen. Dat is wel 
grappig om te zien. Nou grappig, als we zo inderdaad een aantal onderwerpen zouden zeggen en dat 
jaarlijks zouden beoordelen, dan zou je dat denk ik zo zien springen. Hé ja, dat is een mooie.  
Interviewer – 00:39:20  
Ja en het is denk ik ook belangrijk om de voordelen echt concreet te maken van de Enterprise 
Architectuur, want je vaak ziet is dat het op lange termijn je heel erg gaat helpen. Alleen dat het niet 
echt quick wins zijn, dus bijvoorbeeld een vestiging. Denk je wat, wat kom je nou aan met je met je 
architectuur of of iets weet je wel? Terwijl wij op het Support Center het zien aankomen dat het 
richting de toekomst heel belangrijk is. Ook met met nieuwe bedrijven die je gaat overnemen. Ja, ja, 
als we gaan integreren, wat raakt het dan? Dus wij zien dat het steeds belangrijker gaat worden, dus.  
Geïnterviewde - 00:39:47  
Ja ja dus, kijk wat wat? Ik heb geen moeite om Henk en Martijn daarin mee te krijgen.   
Interviewer – 00:39:54  
Nee, precies.  
Geïnterviewde - 00:39:55  
Daar ben ik van overtuigd die die die die zien dat ook en die snappen ook van. Ja het wordt complexer. 
Het enige wat wat hun reactie vaak zal zijn kun je het niet makkelijker maken dan? En dat vind ik ook 
wel leuk. Houd mij ook wel eens bezig wel, dus als we alles bij MSF zouden hebben. Dus je ATS, de mid 
office en de backoffice. Dat zou het ook wel weer makkelijker maken. Alleen, we zijn dan weer minder 
wendbaar, want dan zijn we gehouden aan hun applicatie. Als je dan wil switchen, dan kun je bijna 
niet meer switchen.   
Interviewer – 00:40:24  
Nee afhankelijker word je dan.  
Geïnterviewde - 00:40:29  
Ja, je bent naar een soort optimum op zoek dat we een soort autonoom blijven met welke partijen we 
samenwerken, dus moet je meer risico naar jezelf toe nemen. En hoe meer je dus naar jezelf toe 
neemt, hoe beter je op moet organiseren. Maar dat we ons erop moeten organiseren, daar zou ik met 
niemand discussie over hebben, denk ik. Alleen, het is het enige wat bij ons vaak speelt, support 
center versus business, en daarom is mijn stokpaardje continu, maar business wordt steeds meer ICT 
en marketing. Want als je dus alle kosten die we hier maken als overhead blijft zien, dan denk je dus 
van ja, die overhead neemt alleen maar toe. Terwijl als je het als business enabler ziet, sterker nog: 
onderdeel van je business dan ga je steeds meer zien, ja, we moeten deze stappen blijven maken. En 
zeg maar Enterprise Architectuur kun je bijna op het level zetten van ja, het pand wordt te klein de 
mensen passen er niet meer in. Als je het niet doet, loop je vast.  
Interviewer – 00:41:23  
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Ja, ja, dat klopt. Dan ga je onderling, ja, de samenhang ga je niet meer zien. De impact op bepaalde 
dingen ga je niet meer zien.  
Geïnterviewde - 00:41:31  
Je zit er aan te rommelen, maar je weet niet wat er gebeurt, ja dat is natuurlijk levensgevaarlijk.  
Interviewer – 00:41:34  
Ja precies ja, we gaan iets implementeren. We kijken wel. Misschien dondert er iets om geen idee, 
Maar dat ja dat wordt steeds belangrijker ja.  
Geïnterviewde - 00:41:41  
Ja, wat wat zo leuk is met terugkijken Wesley toen, toen Niels en Karlijn begonnen met Connexys, toen 
liepen we naar Richard toe die daar wat zat te spelen. En het knappe was, het was een autonome gast 
en die bouwde zelf dingen en het deed het, maar ja het was niet gedocumenteerd. Collega's wisten er 
niet van als hij weg was, dan deed hij het niet en dan kwam hij terug en dan was hij weer de reddende 
engel. Want hij zette hem weer aan, maar dat is natuurlijk helemaal niet het level waar je op wil 
acteren.  
Interviewer – 00:42:10  
Nee, absoluut niet.  
Geïnterviewde - 00:42:12  
Dus zeg maar. Met de start van Connexys is heel veel meer gekomen, waardoor ons veel bewuster zijn 
geweest van ok wat wat? We hebben inderdaad een architectuur, hoe ziet die eruit? Hoe zorgen we 
voor continuïteit, waar zitten de risico's, waar moeten we op door ontwikkelen? Dus maar met name 
het vastleggen ervan. Terminologie gaan gebruiken die jij nu ook introduceert. Dat helpt enorm, dan 
wordt het tastbaar, dan wordt het zichtbaar en kun je het erover hebben.  
Interviewer – 00:42:39  
Ja, dat is wel een mooi voorbeeld. Ja ja Connexys.  
Geïnterviewde - 00:42:43  
Ja, dat zet alles in gang, dat zet echt alles in gang.  
Interviewer – 00:42:45  
Ja, dat is toch wel een ontwikkeling dat je dat dan inziet van hé, We moeten dat op een andere manier 
gaan vormgeven ja. Nou gaaf, hé, dat was de laatste vraag. Ga ik je heel erg bedanken. Ga ik hem even 
opslaan, even kijken.  
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Interview respondent 4: CEO 
 
Interviewer – 00:00:05  
Kijk, hij gaat hier al lopen. Ja, als het goed is loopt hij nu.  Ja nou, de eerste vraag is eigenlijk, het gaat 
over enkele belangrijke wijzigingen waar de organisatie mee te maken heeft gehad de afgelopen jaren. 
Beschrijf zo'n verandering en hoe deze is uitgevoerd. Welke uitdagingen kwamen daarbij aan het licht? 
Dat is denk ik bij aan aan de hele grote wijzigingen worden in de organisatie kun je bijvoorbeeld 
denken aan de Connexys implementatie of hè dat even als voorbeeld of ik weet niet of je andere 
dingen misschien te binnen schieten maar?  
Geïnterviewde - 00:00:37  
Nou ja, ik denk inderdaad Connexys applicatie dat dat is denk ik een redelijke stap die we een aantal 
jaar natuurlijk hebben gemaakt. Maar ook bijvoorbeeld de introductie van Power BI hè van het ene 
systeem naar het andere, maar ook implementatie van een aantal verschillende soorten wetgeving hè 
bijvoorbeeld de WAB of transitievergoeding. Of nou, dat zijn dan wijzigingen in wet die je dan ook 
ergens in je systeem zult moeten beleggen, waardoor de gebruiker weet je wel, nou ja, het op de 
juiste manier kan gebruiken. Dus dat zijn zo wel de grootste dingen die ik kan bedenken. Natuurlijk, je 
hebt allerlei overgangen van versie van de ene versie van MSF naar de andere versie. Natuurlijk heeft 
dat ook nog wel impact, maar de echt grote, de grootste van de afgelopen jaren is denk ik de 
implementatie van Connexys en en met de hele nieuwe website structuur daarboven.   
Interviewer – 00:01:21  
Ja en als je daar kijkt, naar die verandering, zeg maar. Welke uitdagingen zag je daarbij? Binnen de 
organisatie ontstaan, bijvoorbeeld vanuit de vestigingen of?  
Geïnterviewde - 00:01:30  
Ja wat volgens mij altijd de grootste uitdaging is die ervaring heb ik inmiddels wel een beetje, is dat de 
gebruiker en hoe die geholpen is die verandering beoordeelt is vele male groter voor het succes dan: 
wat kan de tool allemaal? Dus soms heb je een geniale tool, maar als je heel slecht implementeert of 
de gebruiker ziet de toegevoegde waarde niet. Ja dan biedt de geniale tool geen geniale oplossing, dus 
uiteindelijk zowel bij Connexys het is gewoon ja, ben je in staat om de gebruiker het goed uit te 
leggen? Goed de toegevoegde waarde te laten zien, zodat het zeg maar geadopteerd wordt. Ja, Dat is 
denk ik de afgelopen jaren dat ik met IT of met soortgelijke projecten te maken heb gehad, staat altijd 
de, en wat je ziet als het moet hè. Dus als er geen ontkomen aan is, er is nieuwe wetgeving daar moet 
je aan voldoen. Ja, dus de sense of urgency op het moment dat die er ook beperkt is, dan wordt het 
dan wordt het nog meer op overtuigingskracht. Dus dan moet je nog meer kunnen bepalen van joh, 
waarom is het dan zo goed voor jou om dit te doen? En dan merk ik ook wel dat, je kunt nog zo goed 
uitleggen waarom het heel goed is voor de organisatie als geheel, maar als je niet goed kan uitleggen 
wat het voor jou dan in jouw baan betekent, dan dan dan staat het eigen belang staat nog altijd hoger 
dan het bedrijfsbelang. Je moet dan eigenlijk iedereen die het gebruikt kunnen uitleggen, joh what's in 
it for you en dat is soms best wel lastig.   
Interviewer – 00:02:56  
Dus dat dat is eigenlijk de grootste uitdaging die daarbij aanwezig was met die Connexys 
implementatie?  
Geïnterviewde - 00:03:01  
Ja, ja, dat denk ik wel.  
Interviewer – 00:03:03  
Oké, je had het er inderdaad over hè? Connexys, nieuw informatie systeem, hoe wordt dat zeg maar 
binnen de organisatie gedefinieerd, welk voor welk pakket er gekozen wordt? Is er een bepaalde 
strategie achter van oké, dit pakket moet dit dit en dit kunnen bijvoorbeeld of vanuit jullie gedacht.  
Geïnterviewde - 00:03:21  
Ja, voor mij is het ook dat er een aantal dingen samenkomen. Je hebt een soort ja strategisch beeld. 
Waar gaat de wereld van ons bedrijf naartoe en en wat voor impact heeft dat op onze dagelijkse gang 
van zaken? Ja en als je dat dan een beetje helder hebt, dan zeg je oké, maar zijn de systemen die we 
dan hebben daar toereikend voor of moeten we naar een nieuwe tool? Nou, wij hadden het idee dat 
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de wereld van recruitment wel echt aan het veranderen was. Dat we daar ja dat die kandidaat 
schaarste door zou zetten, dat de internationalisering door zou zetten. Nou, dan kijk je naar de huidige 
business. Hebben we voldoende beeld wat er in het buitenland gebeurt? Nee, eigenlijk niet, want de 
één houdt in Excel bij, de ander houdt niks bij en de een heeft eigen database. Een beetje, dus geen 
overall inzicht. Zijn de processen als het gaat om recruitment dan goed gedefinieerd, hè? Zijn we 
helemaal in staat om het online spel beter te doen dan de concurrent? Nou, eigenlijk niet met de tools 
die we hebben en de houding die we hebben. En dan kom je tot de conclusie van nou, dan moeten we 
misschien wat. Dan ga je kijken wat er te koop is en dan ga je in ieder geval eerst kijken van joh, wat is 
dan het programma van ijshoorn om het maar traditioneel te zetten, wat verwachten we van zo’n 
tool? Wat moet die kunnen? En dan ga je naar de partij of pakketten bekijken, hè? Dan kom je tot de 
keuze, maar dat is natuurlijk vrij traditioneel aangevlogen. En of dat nog helemaal de de weg van 
vandaag de dag is, weet ik ook niet. Maar zo is het wel, denk ik ook in Connexys maar ook destijds in 
MSF. Op het moment dat je kijkt, dit gaat de wereld van ons vragen, dus dit moeten we als bedrijf 
doen. Hé, de tool die we hebben die kan er eigenlijk helemaal niet in mee of of hè? Daar gaan we 
binnen nu en twee jaar in spaak lopen. Dat is natuurlijk vaak de trigger om te zeggen, nou dan gaan we 
op zoek naar wat anders en dan begin je te definiëren wat je wilt en wat ik denk dat wij wel eens 
verkeerd doen is dat we met definiëren wat we willen, heel erg kijken naar nu. Dus hé, deze tool kon 
dit, die nieuwe moet het dan ook kunnen. En ja, als we dat doen, dan vindt iedereen het wel prima. Ja 
dus soms te weinig vanuit, dit zou die naar de toekomst toe moeten kunnen en dus gaan we nu naar 
een andere inrichting toe. Omdat het over 3 jaar de norm wordt ofzo.   
Interviewer – 00:05:07  
Ja wat meer vooruit kijken, Dat is nog lastig, zeg maar?  
Geïnterviewde - 00:05:10  
Ja, het wordt de de, de stap wordt heel erg gemaakt vanuit het nu. Van hé, deze tool kan dit niet, dus 
daar moeten we een tool voor hebben die dat wel kan, maar al dat oude ook op de oude manier wel 
kan. Snap je een beetje dat het een beetje vaak de de de de je neemt je legacy van oude systemen, die 
neem je vaak mee in je nieuwe systeem.   
Interviewer – 00:05:28  
Ja, ja. En, als we kijken hoe dat hoe Connexys bijvoorbeeld is geïmplementeerd en geïntroduceerd 
binnen de organisatie. Je hebt te maken met vestigingen, je hebt te maken met het buitenland, hoe is 
dat precies aangevlogen? Zijn die er echt helemaal in meegenomen, bij betrokken geweest? Hoe is dat 
proces gelopen?  
Geïnterviewde - 00:05:44  
Ja, kan ik beter aan jou vragen? Nee, nee kijk. Ik denk, een aantal dingen gaan goed en op een aantal 
dingen maak je fouten. Wat ik merk is in zo’n implementatie, daar zit altijd natuurlijk spanning op de 
op het proces, altijd tegen deadlines aan te werken. En wat ik merkte, dat merkte ik ook met toen 
Niels en Karlijn zeg maar werden ingehuurd voor het Connexys project, dat iets heel erg vanuit, nee zo 
werkt het. Zo moet je het inregelen hè, want zo doen ze het daar en daar ook. Dus dat je eigenlijk met 
het teampje teveel vanuit je eigen denkwereld gaat werken en dan nog nog te weinig de de business, 
de vestigingen, de mensen in het veld erbij betrekken.   
Interviewer – 00:06:10  
Ja precies.  
Geïnterviewde - 00:06:23  
Dat wordt er wel gedaan met bepaalde sessies, hè? Dus er wordt al wat informatie opgehaald, maar 
dat iedereen weet je, dus ik denk dat het het nog meer had gekund door echt nog betere afstemming 
met business te hebben. Hoe je dat precies organisatorisch moet vormgeven, daar ben ik ook geen 
expert in. Maar dat je die afstemming nog beter doet om om eigenlijk nog beter op te halen. Wat 
verwacht je, wat wil je, wat wil je niet? En wat ik merk is dat wij nog wel eens de neiging hebben om in 
zo’n om mensen maar over de streep te hebben, goude bergen beloven. Dus we roepen dat van alles 
kan, maar per saldo kan het toch net niet, of nee alleen in dat geval of daar niet. Dus, dus ik denk als je 
naar de Connexys implementatie kijkt, ja ik denk dat we er best veel energie in hebben gestopt om 
mensen mee te krijgen. Ook hier in het buitenland met sessies, dus met de de traditionele weg van 
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iets bedenken, informatie ophalen, aanpassen, weer bedenken, trainingen organiseren hè dat op 
locatie. Ik denk dat dat proces allemaal best wel voor ons doen goed gelopen is. We hebben dat ook 
wel eens met andere tools minder gedaan, maar dan nog zou je kunnen afvragen of je echt voldoende 
info hebt opgehaald vanuit mensen uit het veld. En daar is Covebo ook een lastige organisatie in, want 
we hebben natuurlijk veel diversiteit. Dus vestiging A kan het compleet anders doen dan vestiging B en 
dat maakt de implementatie van iedere software natuurlijk echt bijzonder lastig. Dus ik besef me ook 
wel dat de kracht die wij hebben van die eigen identiteit en dingen op de eigen wijze doen binnen 
kaders, binnen grenzen, dat dat aan de andere kant voor allerlei software ontwikkeling, of het nou een 
app is of Connexys of weet ik veel wat het wel verdomd lastig maakt. En de neiging van de mensen die 
dan met die implementatie bezig zijn, is om af te gaan dwingen dat het in een stramien moet. En mijn 
rol is dan vaak ook een beetje van ja, ho ho, de kracht die we hebben als tent, die zit hem juist in het 
feit dat vestiging A zijn klanten op haar of zijn eigen wijze bediend, omdat ze denken dat het nodig is. 
En vestiging B doet dat weer op zijn of haar eigen manier, dus daar zit een soort spanningsveld in en 
ook een soort optimum in. En als je techneuten aan de gang laat, dan wordt het een heel 
gestroomlijnd technisch proces wat op heel veel plekken niet aanslaat bij het gebruik. En laat je alleen 
maar al die gebruikers aan het werk, dan krijg je nooit een proces, want dan doet iedereen het op z’n 
eigen wijze. Dus er zit een soort van optimum in en die is in ons bedrijf best wel lastig, ook omdat wij 
niet zeggen, zo jongens we gaan nu links, directie bepaalt hatseflats en succes ermee. Ja, dus dat 
maakt dat software implementatie in mijn optiek in ons bedrijf bijzonder lastig kan zijn.   
Interviewer – 00:08:41  
Helder, door de autonoom autonome structuur?  
Geïnterviewde - 00:08:42  
Ja ja, het lastige in die zin dat het vaak langer duurt, er is meer overtuigingskracht voor nodig, je moet 
meer vanuit de overtuiging werken dan beveel is beveel zeg maar. En dat maakt, ja maakt het lastig.   
Interviewer – 00:08:56  
Ja, laten zien dat het echt meerwaarde heeft voor hun en dan gaan ze er vanzelf meewerken dan? 
Want inderdaad, Connexys is een van de ontwikkelinitiatieven eigenlijk die geïntroduceerd zijn. Hoe 
gaat dat eigenlijk met andere initiatieven? Komen er ook initiatieven vanuit de vestigingen of wordt er 
veel vanuit Support Center of het buitenland zeg maar bedacht? Hoe zit die balans in elkaar?  
Geïnterviewde - 00:09:19  
Nou, ik denk dat het een wisselwerking is, dus dat dat in doorontwikkeling van software, dat dat ook 
wel vanuit de vraag vanuit het veld komt, joh, dit kan niet, zou dat wel kunnen? Dit loopt eigenlijk niet 
fijn, zou dat anders kunnen? Dus in de zin van door ontwikkelen van van naar een stukje beter helpen, 
denk ik dat er best wel wat wat wisselwerking met het veld is. Het echt initiëren van Connexys, ja dat 
is toch een ergens een een een soort aanwakkering geweest van van Dennis, die heeft kennis van de 
tool en van het team die zegt joh, dus dat is misschien wel een wat Support Center geïnitieerd 
verhaal.   
Interviewer – 00:09:54  
Is dat meer strategische keuze dan bijvoorbeeld zo een zo een heel groot pakket introduceren?  
Geïnterviewde - 00:09:58  
Dat het bij uitstek een strategische keuze, die neem je natuurlijk niet op een woensdagmiddag dat je 
denkt, nou leuk, weet je wat? We gaan eens een nieuw pakket installeren of implementeren, dus dat 
zijn zeker strategische keuzes. Alleen wij maken ze misschien ook wel een beetje op onderbuikgevoel. 
En of we voldoende hè, want in dat schermpje van die Enterprise Architectuur staat natuurlijk 
business bovenaan. Hoe werkt je business en wat heb je daar voor nodig? En dat zouden we denk ik in 
sommige gevallen nog wel meer kunnen doen, maar nogmaals wat het bij ons verrekte lastig maakt, is 
dat die die die omschrijving van die business die kan bij Bouw & Techniek anders zijn dan bij Productie 
& Logistiek. Die is bij VNOM weer anders dan bij Effect, die is bij Eurojob weer anders dan bij Productie 
& Logistiek. Dus die business omschrijving die is eigenlijk alweer, die moet je eigenlijk weer 
doorvertalen naar verschillende kleinere units. En dan kan het best zijn dat de ene tool voor Eurojob 
het allerbeste zou zijn, maar dat het eigenlijk binnen Covebo Productie & Logistiek niet zou werken. En 
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we proberen dat toch in een pakket en een oplossing te gieten, dus daar daar loopt het wel eens een 
beetje spaak.   
Interviewer – 00:11:02  
Dan zou je misschien moeten kijken van hé, welke processen kunnen wel samen in een bepaalde 
applicatie en wat moet eigenlijk losgetrokken van elkaar worden hè? VNOM heeft bijvoorbeeld 
Carerix, nou doordat we Boomi hebben kunnen we die ook mooi op MSF aansluiten bijvoorbeeld.  
Geïnterviewde - 00:11:14  
Ja bijvoorbeeld, dus dat je inderdaad met verschillende applicaties werkt. Kan ook zo zijn, weet je wel 
ik noem maar wat dat MSF hebben wij in een centraal bedrijf gegoten alles. Ja, je zou er ook voor 
kunnen kiezen van joh, Bouw & Techniek heeft een eigen centraal bedrijf en Productie & Logistiek. Of 
je zou zelfs kunnen zeggen, joh, een Eurojob heeft een eigen centraal bedrijf, een VNOM heeft een 
eigen centraal bedrijf. Dus we maken van hé 80% van de inrichting is hetzelfde, maar we zorgen dat 
nou ja, als VNOM een wijzigingetje wil dat niet alle anderen er ook last van hebben, omdat het in één 
omgeving zit. Dus dan werk je wel met één applicatie, wel met één oplossing, maar wel met een 
anders ingerichte oplossing, per bedrijfseenheid of business unit net hoe je het noemt, ja.  
Interviewer – 00:11:55  
Ja ja. Oké en als nou iemand een een vestiging of iemand komt met een nieuw idee van, hé, dit gaat 
het helemaal worden. Op basis waarvan worden dan hè tijd en geld vrijgemaakt van nou, je mag dit 
gaan uitvoeren of niet? Je zei net al onderbuikgevoel bijvoorbeeld, maar zullen ook nog wel andere 
zaken een rol spelen daarin?  
Geïnterviewde - 00:12:13  
Ja, het ligt er een beetje aan. Ik denk op het moment dat wij vestigingen hebben of teams hebben die 
een bepaald marktsegment, ik noem maar wat, een team die zegt nou dat automotive dat past me 
wel, daar heb ik nu een paar plaatsingen in gedaan daar ga ik me in specialiseren. Dat zijn denk ik bij 
uitstek dingen die wij toejuichen dat we zeggen, oh ja, we motiveren nou MAATT is er natuurlijk een 
soort afsplitsing, met New Energy is een soort doorspecialisatie geweest, dus ik denk dat FYGI als 
voorbeeld, dat zijn denk ik initiatieven of of of kansen die vanuit mensen gezien zijn waar we ruimte 
hebben geboden. Als je nou kijkt naar joh, er komt een vestiging die zegt, goh, ik heb hier een goede 
applicatie voor dit en dit en dat. Dan vraag ik me af of we daar voldoende voor openstaan. Want dat 
wordt toch een beetje gezien, ja dat kan allemaal niet. We kunnen niet voor één partij natuurlijk wat 
anders doen, dus ik heb het idee dat we daar misschien wel eens teveel vanuit de centrale gedachte 
opereren en de initiatieven vanuit het veld misschien, maar dat is ook een beetje een aanname, 
misschien te weinig honoreren zeg maar. Zolang dat om business gaat en handel, doorselecteren of 
doorspecialiseren, dan zeggen we ja ga maar ja ga maar, mooi mooi begin maar. Maar als iemand zegt, 
ja ik heb nou in de automotive werk ik en ik heb daar een speciale tool voor die dat en dat en dat voor 
mij het leven nou echt makkelijker maakt, nou dan denk ik dat we inmiddels een beetje centraal 
georganiseerd zouden kunnen denken, door te zeggen, ja maar dat past eigenlijk niet want hè, 
ingewikkeld. En dus dus ja, snap je, snap je dat onderscheidt? Business ideeën die omzet genereren 
zeggen, ja, doe maar. Maar een tool zegt nee, dat past niet In de structuur.  
Interviewer – 00:13:42  
Precies ja oké helder. Het is net ook kort over de strategie gegaan. Hoe wordt de bedrijfsstrategie van 
de organisatie vertaald naar een IT strategie? Nou jij en Dennis zijn daar natuurlijk hè belangrijke 
pionnen in kun je een beeld schetsen hoe dat precies gaat van? Je hebt een bepaalde business 
strategie en hoe je dat dan vertaalt naar je IT strategie.  
Geïnterviewde - 00:14:09  
Ja ja, ik denk die begint bij, zeg maar een soort wereldbeeld, hè? Hoe kijk je naar de wereld om je 
heen welke kansen en welke ontwikkelingen, welke trends zie je daar? Dus nou, dan zie je in ons geval 
zie je een krapper wordende arbeidsmarkt. Daar zie je een ingewikkelder wordende wet- en 
regelgeving als het gaat om uitzenden. Daar zie je dat het werkveld enorm veranderd, hè briefje bij de 
Albert Heijn 20 jaar geleden tot nu, ja met micro targeting en weet ik welke ingewikkelde term je 
eraan bedankt om een kandiaat ergens op te snorren, online. Dat zijn allemaal ontwikkelingen die in 
de wereld gaande zijn. En wat doe je daarmee? Ja, kijken, hoe kan ik daar in mee, dat moeten we in 
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bepaalde mate. Dus je kijkt naar het wereldbeeld, wat is er nodig, waar liggen de kansen en zijn we 
daar voor geëquipeerd en op een aantal vlakken zeg je nou niet goed genoeg en dan moet je dan hè, 
dus dan maak je strategische keuzes. Je strategie is als je naar onze hoofdlijn kijkt, dan zeggen we joh, 
wat voor bedrijf willen we zijn? Nou allereerst een bedrijf waar mensen heel graag willen werken, 
want wij zijn mensenwerk bij uitstek, weet je wel als als als die weglopen, ja da heb je helemaal niks 
meer. Dus een gaaf leuk bedrijf zijn waar mensen willen werken. Nou, dat bestaat dan uit vrijheid dat 
bestaat uit het vertrouwen krijgen om dingen te mogen doen, de ruimte krijgen om fouten te maken, 
feestje te vieren, jezelf kunnen zijn. Positiviteit nou goed dat dus dat dat is, denk ik de basis en 
vervolgens heb je een een krapper wordende arbeidsmarkt in onze specialisaties Bouw en Techniek en 
Productie & Logistiek zien we dat beide durven zeggen, we zouden nog sterker die twee apart moeten 
positioneren om echt specialisten te worden van formaat in die twee hoeken. Dus doorspecialiseren 
en ook weer door het een beetje klein te houden. Dat is ook de filosofie, hou dingen klein. En dat in 
combinatie met een Europese arbeidsmarkt is dat we ons Europese werkplatform verder moeten 
versterken, want daar gaat uiteindelijk de groei liggen. Je ziet het nu ook de de bedrijven die met 
Nederlandse arbeidskrachten werken, die zie je afvlakken in groei en wij kunnen doorgroeien, omdat 
we wel toegang hebben tot kandidaten die dan uit het buitenland komen. Dus dat dat is, zeg maar dat 
verder verfijnen dat verder doorontwikkelen, dus verder internationalisering fijn mooi leuk goed 
bedrijf om voor te werken doorspecialiseren Bouw & Techniek, Productie & Logistiek, internationaal 
zorgen dat je je wervingskanalen echt goed op orde hebt. Ik denk dat we dan hè, dat dat de de de de 
de toekomst lijn is en dat is niet heel rigoureus veranderen, maar dat is meer de ingezette lijn 
voortzetten en hier en daar een stukje bijsturen. Maar het is niet zo dat wij nou zeggen, joh, weet je 
wat? We moeten nou eens compleet anders, we gaan niet in de Productie & Logistiek, maar we gaan 
in de in de erotiek.  
Interviewer – 00:16:39  
Nee nee, precies nee.  
Geïnterviewde - 00:16:42  
Er zijn straks sectoren waar we ook nog zouden kunnen acteren, maar ik denk dat we de ruimte echt 
de groeiruimte in Bouw & Techniek en Productie & Logistiek echt aanzienlijk is.   
Interviewer – 00:16:49  
Ja ja, dus, je hebt eigenlijk je zegt bedrijfsstrategie. Je splitst eigenlijk Bouw & Techniek en Productie & 
Logistiek op, dat is zeg maar de strategie van de organisatie.  
Geïnterviewde - 00:16:54  
Ja ja, ja, en dat zit op de twee dingen dat je gelooft in specialisme en dat je gelooft in klein houden en 
die twee combinaties of die dingen die zorgen voor dat je dan uit elkaar trekt bij wijze van spreken.  
Interviewer – 00:17:05   
Ja precies en en hoe wordt dat dan vertaald naar de strategie van Dennis noem ik het even, maar de IT 
strategie is dan bijvoorbeeld zeg je van oké, Bouw & Techniek, Productie & Logistiek worden gesplitst 
en die krijgen ook hun eigen applicaties of zo of hoe hoe gaat zo’n proces?  
Geïnterviewde - 00:17:18  
Nou, daar zou je. Dat is dus nu denk ik precies de vraag die voorligt. We geloven in die specialisatie en 
dat dat dat klein houden en en zelfstandige units. We geloven ook in een model van autonome groei 
aanvullen met overnames. Is dan de one size fits all MSF inrichting, de one size fits all 
Connexys inrichting hè, past dat dan daarbij? Ja en ik ik denk dat je dus naar een verdere 
doorspecialisatie ook in het gebruik van je systemen moet. Dat kan leiden tot aparte systemen in 
verschillende bedrijven. Carerix, Connexys, dat is een beetje vanuit de historie zo gegaan. Het kan ook 
zijn dat je nu keuzes gaat maken dat je zegt, nou voor Productie & Logistiek kiezen we voor een 
flexservice en voor Bouw& Techniek blijven we bij MSF. Het kan ook zijn dat je nu keuzes gaat maken 
dat je zegt. Nou voor de productie logistiek kiezen we voor een flexservice en voor bouwtechniek 
blijven bij mezelf. Nou, dat zouden keuzes zijn daar zouden we wel heel goed over na moeten denken, 
want dan ga je bepaalde extra complexiteit in. Dus ik geloof er meer in dat je bestaande tools voor 
80% hetzelfde inricht, maar dat je wel ruimte per label of per specialisatie hebt om daar je eigen saus 
over te gooien en dan met name aan de gebruikers, gebruikerskant procesinrichting. Ja, kijk 
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uiteindelijk op een goede manier verlonen moeten ze allemaal en bepaalde dynamiek in de werving 
zijn ook hetzelfde, dus ik denk dat ik geloof er meer in dat we wel kiezen voor dezelfde systemen, dat 
we daar een soort hetzelfde applicaties, dat we daar wel proberen een soort overlap in te houden. 
Tenzij het echt niet anders kan en je bent zo specialistisch dat jij echt aantoonbaar wat anders nodig 
hebt, dan moeten de die ruimte die deur wel open houden. Maar dat je dus door een specialistische 
inrichting van die applicaties toch wel het, nou ja, dichtbij de business houdt zonder dat je nou echt 
een heel spinnenweb aan allerlei nog meer applicaties gaat bedenken zeg maar.  
Interviewer – 00:18:55  
Ja, dus het vertalen van die bedrijfsstrategie naar de IT strategie is eigenlijk gewoon een continu 
proces? Het is niet zo dat jij zegt van hè begin van dit jaar, dit is de strategie van dit jaar en Dennis gaat 
daar zijn strategie op op toepassen zeg maar?  
Geïnterviewde - 00:19:10  
Ja, het is een soort wisselwerking en ook eentje van voor voortschrijdend inzicht en ook eentje van 
prioriteit stellen. Je kan ook niet alles tegelijk hè? Dus we zijn nu eerst met een organisatiestructuur 
bouwen van Bouw & Techniek en Productie & Logistiek, het installeren van een managementteam, 
het wat meer toerekenen van support aan die twee takken. Dat zijn allemaal dingen waar we eigenlijk 
pas hè begint van dit jaar mee gestart zijn, eind vorig jaar, begin dit jaar. Dus dat is net nog geen half 
jaar oud en een vervolgstap zou zijn dat je goed naar je applicatielandschap gaat kijken. Is dat dan ook 
ingericht naar die specialisaties en moet je dan misschien niet iets anders willen of kunnen kopen? Dus 
dat is denk ik ook weer, ja, zo een beetje voortschrijdend inzicht. Wij geloven ook een beetje van 
onderweg maar zien wat je tegenkomt in plaats van proberen alles wat je eventueel mogelijk 
misschien eventueel gaat tegenkomen al vooraf te tackelen, want dan vertrek je nooit, weet je dus 
een soort wisselwerking, learning on the job.  
Interviewer – 00:20:01  
Ja helder, oké dan een stukje communicatie in de organisatie. Hoe loopt de communicatie tussen de 
vestigingen en het Support Center? En dan gaat het eigenlijk over allerlei zaken, dus het aanbrengen 
van nieuwe initiatieven, maar ook gewoon in de dagelijkse gang van zaken. Vind je dat dat goed op 
elkaar is aangesloten of zou dat nog beter kunnen?  
Geïnterviewde - 00:20:20  
Nou, dat kan zeker beter. Ik onderscheid soms een of eigenlijk wel twee dingen. Als het moet hè, als 
we kijken naar bijvoorbeeld het invoeren van de WAB. Dan zijn we echt best in staat om heel krachtig, 
weet je wel een project te definiëren, meetings te organiseren, kennis over te dragen en dan hè, dan 
zit er een soort militaristische tijdspad aan vast want 1 januari is het zover, dan is het er. Ik denk dat 
we dan best in staat zijn om heel veel kracht te mobiliseren en om dat goed te doen. In de wat wat 
minder urgente, dus waar minder tijdsdruk op zit, dan vind ik wel eens dat we dat ja dat die dat die 
communicatie echt wel beter kan, hè? Bereikbaarheid van het Support Center is nog wel eens een 
opermking. Zoveel nieuwe mensen begrijpen die nog wel wat we doen, hè? Dus dus hebben die nog 
wel feeling met die business, hè? We zijn er om de business te supporten. Maar ja, wat doen ze dan 
überhaupt in het veld? Is dus daar zit ook wel eens twijfels over dus en als je ook kijkt naar het ook ook 
het het oplossen van echt urgente problemen, verstoringen, bugs, ja, dan dan komt iedereen eigenlijk 
in zijn stand en dan zijn we vrij snel in staat om om nou ja te acteren, maar alles wat dus niet, maar 
niet heel veel tijdsdruk op zit, hè? Wat wat moet wat niet te vermijden is, ja daar denk ik dat we 
projectmatig de boel nog wel eens kunnen verbeteren in de organisatie. In communicatie, in het 
managen van verwachtingen, mensen meenemen in het proces. Hè, we zijn met een app ontwikkeling 
bezig, nou dat hè, dat is voor heel veel mensen in het veld is dat nog, nou ja ja dat zal wel ik weet ook 
niet en hè? En dat gaat wel beter, maar daar zouden we ook misschien op gevatte tijden 
communicatiemomenten voor moeten inplannen. Dit staat er te gebeuren, dit zijn de tijdslijnen en en 
je daar dan ook proberen aan te houden, weet je dat mensen ook het vertrouwen hebben van nou, als 
ze vanuit Nijkerk zeggen dat het in juli komt dan komt het ook in juli en niet in september. Dus, dus 
daar zouden we nog wel stappen kunnen maken denk ik.  
Interviewer – 00:22:10  
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Aan het delen qua communicatie op SharePoint bijvoorbeeld of echt in inderdaad zeggen van hier zijn 
we mee bezig en dat soort zaken?  
Geïnterviewde - 00:22:15  
Ja ja, en daar en duidelijk, wij zijn een beetje voorzichtig om onszelf te committeren, want als jij roept 
het wordt 1 juli, ja dan gaan mensen 2 juli bellen is het er al? Dus we zeggen dan liever van nou, het 
wordt de tweede helft van het jaar, dus we hebben in heel veel projecten creëren we zelf heel veel 
ruimte, waardoor er minder tijdsdruk ontstaat. En als er minder tijdsdruk ontstaat zijn we minder 
scherp en loopt het minder goed.   
Interviewer – 00:22:38  
Dat loopt het juist uit, zeg maar.  
Geïnterviewde - 00:22:40  
Ja ja, ja, omdat de nou, dan wordt het ietsje later, dat maakt niet uit, hè? Want, dus we hebben 
uiteindelijk een strakkere projectplanning met duidelijkere mijlpalen, duidelijkere dingen dat dat 
dwingt ons ook om om scherper te zijn in de communicatie en de afstemmen. En we hebben heel vaak 
laten zien dat we dat kunnen als het maar echt nodig is. En, dat zou ook pleiten trouwens voor less is 
more, hè? We hoeven niet als je 82 ballen in de lucht houdt, is dat spel veel moeilijker dan dat je zegt 
we hebben wel 82 ballen, maar deze 5 zijn als eerste aan de beurt. We gaan nu deze 5 klaar in plaats 
van dat we allemaal open eindjes in stand houden.  
Interviewer – 00:23:18  
Oké ja stukje Enterprise Architectuur eigenlijk. We hebben net al gezegd, je hebt een bepaalde 
business laag met je applicaties, je data stromen en je infrastructuur eigenlijk. Het team van Jan hè, je 
laptop etcetera moet het allemaal doen. Wat zijn je, als je zo het filmpje gezien hebt en het concept, 
wat zijn je verwachtingen bij het gebruik van Enterprise Architectuur? Voor jezelf en de organisatie? 
Hoe zou het Covebo verder kunnen helpen? Het is net ook al een beetje tussen neus en lippen door 
gezegd hoor, maar.  
Geïnterviewde - 00:23:49  
Allereerst vind ik het, er was ook zo'n vraag in die offerte van of in die uitvraag, joh. Is er al een soort 
van Enterprise Architectuur in place of is dat er al? Ik denk in bepaalde mate wel, weet je, ja, wij kijken 
naar de business. We hebben een applicatie nodig, die heeft data nodig en vervolgens hebben we 
tools nodig hè? Fysieke tools, om dat allemaal beschikbaar te hebben. Ja, dat is al een bepaald geheel 
waar we nu ook mee te maken hebben. Zouden we dat verder kunnen verfijnen, dus echt vanuit 
business zeggen oké, bijvoorbeeld data behoefte. Ja, wij proppen heel veel data in systemen, maar we 
kijken nog niet heel erg wat willen we er nou uithalen? Waarom en wie welke kpi's gaan we daar 
uithalen en welke sturing en welke sturing. We kijken heel veel terug en de data kun je juist ook 
gebruiken. Volgens mij is dat de kunst van goed je data inzetten, dat je een voorspellende waarde 
krijgt. En daar zijn wij nog eigenlijk, wij gebruiken de data om te kijken naar iemand die jarig is een 
kaartje te sturen voor de verjaardag, maar maar niet om naar te kijken joh, ja welke mensen maken op 
welk moment van hun loopbaan dan welke keuzes, zodat we weten dat we er moeten zijn? Welke 
buitenlandse kracht op welk moment vertrekken ze nou doorgaans en hoe zorgen we door de juiste 
touchpoints en de juiste contactmomenten dat ze dan net daarvoor contact worden of dat ze minder 
vaak vertrekken hè dus voorspellende waarde uit data halen daar zijn wij nog niet zo goed in.  
Interviewer – 00:25:03  
En en en die samenhang tussen je processen en je applicaties. Die, er is niet echt een plaat die er nu 
ligt toch van dat je kan zien van oké deze applicaties hebben betrekking op deze business process en.  
Geïnterviewde - 00:25:16  
Ik ik ik ik Ik denk in bepaalde mate zeker wel, alleen de vraag in welke mate van detaillering en weet je 
wel? Dus ja, tuurlijk, we hebben. We hebben als we ons proces definiëren. Het begint bij in de markt, 
kandidaten verleiden en en en bedrijven verleiden. Nou ja, daar hebben we doorgaans een tool voor 
die die Connexys, onze websites. Alles wat daar vervolgens heb je hè? MSF en Plan 4 Flex voor een 
stuk operatie van verlonen tot en met wonen, zeg maar en en backoffice. Je hebt dus ja, tuurlijk is er 
wel een proces en benodigde applicaties en data die daar bij hoort. Maar of dat nou op de meest 
geavanceerde manier gaat en op de manier zoals Enterprise Architectuur dat voor ogen heeft? Dat 
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kan ik niet beoordelen, daar ben ik geen expert voor, maar ik kan me voorstellen dat het begrip en de 
uitvoering daarvan iets verder gaat als de manier waarop wij het nu hebben staan.  
Interviewer – 00:26:10  
Ja precies het zit misschien meer in de hoofden, maar het is niet echt vastgelegd van dat iedereen 
naar een plaat kijkt van dit zijn, dit is de samenhang tussen je processen en je applicatie? Dat is, dat is 
in mindere mate aanwezig?  
Geïnterviewde - 00:26:19  
Het team van kijk, Janic was er natuurlijk ook mee bezig om dat soort dingen in beeld te brengen. Ik 
denk als je inmiddels dat aan aan mensen uit Dennis zijn team vraagt dat er op sommige deel fronten 
best wel een goede plaat op te halen is. Of het al een integraal verhaal is weet ik niet. Wat ik denk is 
dat wij beschrijven de business als zijnde het een proces dat voor iedereen geldt. En, dat is eigenlijk 
weer terug naar joh dat die business die bovenkant van het Enterprise Architectuur die kan voor 
VNOM anders zijn dan voor Bouw & Techniek. En toch proberen wij op een aantal vlakken dat vanuit 
diezelfde algemene manier aan te vliegen. Daar denk ik dat de vervolgstap ligt om, wat is dan de 
business? Is dat uitzenden wat we met zijn allen doen, is dat werving & selectie? Is dat ZZP 
bemiddeling? Is dat dat is allemaal verschillende type business waar je dus eigenlijk dat plaatje voor 
moet uittekenen.  
Interviewer – 00:27:07  
Ja precies, dus de Enterprise Architectuur zou je misschien wel kunnen helpen in oké welke labels, 
welke processen hebben die en wat kan nou samen zeg maar? Wat is hetzelfde daarin en dat je dan 
dat inricht met je met applicaties zeg maar dat zou wel de waarde kunnen hebben? Ja ja oké en wat is 
de business verwachting van IT? Is IT echt een business enabler of is het gewoon van nee mijn laptop 
moet het doen en dat is prima zeg maar als je kijkt naar de vestigingen? Of zien ze bijvoorbeeld ook 
echt in IT van nee, een app kan me echt verder helpen in mijn business of Connexys kan me verder 
helpen in mijn business. Hoe zie jij dat?  
Geïnterviewde - 00:27:45  
Ja kijk is IT een business enabler? Ja, 100%. Zonder IT kunnen we niet meer. Weet je wel als er 
systemen plat liggen waar al heel probleem. Dus ja, het is zeker een enabler. En het is dus ook wel 
hygiënefactor, zonder kan je niet meer weet je, dus je hebt het nodig. Als je kijkt naar onze operatie 
op de vestigingen. Die is ook nog wel verschrikkelijk traditioneel hè. Gewoon een coördinator die van 
A naar B moet worden gebracht, die staat op het station en die moet naar de klant of zijn schoenen 
zijn te klein, dus je schoenen moeten gebracht worden even plat gezegd. Ja, dus de human factor, 
gewoon het mensen die die die handelingen verrichten voor een ander dat dat zijn nog steeds is ook 
nog steeds een heel belangrijk onderdeel van onze business. Dus ja, en IT moet dat allemaal 
ondersteunen hè? Het is heerlijk als je een hele fijne app hebt dat die vent zegt, joh mijn schoenen zijn 
te klein dat die dat je dan in de app kijkt en zegt, oh Pjotr is er vlak in de buurt die heeft altijd 
schoenen in zijn auto liggen. Dat die app zegt nou Pjotr, jij bent 3 minuten van het huis van Jantje, 
breng hem even een paar schoenen. Ja, dan zou IT enorm helpen om dat efficiënter te doen. Maar het 
feit is dat die vent nog steeds nieuwe schoenen nodig heeft.  
Interviewer – 00:28:44  
Ja ja.  
Geïnterviewde - 00:28:49  
Onze business is wel heel pragmatisch ook hè?   
Interviewer – 00:28:52  
Ja, maar inderdaad, IT kan daar heel erg mooi en mooi in ondersteunen wat dat betreft.  
Geïnterviewde - 00:28:57  
Kijk eens naar naar de onderhoudstool voor EUFS van van Marc. Die kan natuurlijk het proces om die 
woningen te onderhouden, te controleren, reparaties te doen, veel efficiënter maken. Maar IT kan nog 
steeds geen deur repareren. Dus dus hij kan het proces, de business is, ik moet de deur repareren en 
de tool de applicatie eronder ligt die die maakt, hè? Die zegt die berekent ideale route en die zegt nou, 
Jan, dat is mooi, want dan ben je bijna in de buurt. Je hebt nog een deur achter die auto liggen. De 
data die je moet vergaren, is dat je gewoon weet, ja, ik heb 720 deuren per jaar ongeveer nodig, dus 
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nou, dan moet ik die maar een beetje op inkopen. Dus en en dat dat dat zeker dat matcht, maar wij 
zijn ook wel pragmatisch en en gewoon operationeel met menselijke handelingen moet ons werk ook 
nog grotendeels gedaan worden.  
Interviewer – 00:29:42  
Ja, ja, dus IT moet echt gewoon die business ondersteunen wat dat betreft?  
Geïnterviewde - 00:29:45  
Ja, ja.  
Interviewer – 00:29:47  
En als we kijken, we hebben natuurlijk verschillende labels. VNOM, Eurojob, Effect noem het allemaal 
maar op. Hoe verhouden, nou hier staat dan Enterprise Architectuur projecten of bepaalde projecten, 
bijvoorbeeld Effect in het systeem van MSF, hoe wordt dat gecoördineerd? Zeggen jullie bijvoorbeeld 
echt tegen Effect van je moet nu werken met MSF, je moet werken met Connexys of je moet deze en 
deze projecten doen? Of zijn ze daar nog best wel vrij in zeg maar, hoe is die coördinatie?  
Geïnterviewde - 00:30:15  
Nou, zeker als je kijkt naar de bedrijven die we hebben overgenomen, is dat absoluut niet het geval 
van je moet. Hè, we zeggen als je wil je en kan je hè, denk je dat het een goed idee is als? Wat zou de 
toegevoegde waarde ervan zijn? Als we ja zeggen, dan gaan we het proces optuigen, projectplanning 
maken en nou en deadline eraan en testen noem maar op het hele proces optuigen. Maar de initiële 
call van joh moeten we dit doen, die maak je wel samen. En het is niet echt niet zo dat wij dat Effect. 
Nou ja, dat hij dat compleet helemaal alleen beslist, maar als Effect die heeft al 3, 4 jaar gezegd, joh, 
laat ons lekker bij dat externe bureau gaat prima. Ja nou, alles laat zien dat het inderdaad prima gaat, 
dus ja don’t fix what ain't broken. Dus niet per se om je eigen willetje door te dringen te zeggen. Nou, 
jullie moeten je zullen of je zal en je moet. Maar voor vestigingen geldt dat toch wel een beetje anders 
als er een nieuwe vestiging start. We hebben een nieuwe vestiging in Apeldoorn en die zegt van nou, 
ik heb er over nagedacht, maar ik ga met een ander verloningssysteem werken. Dat is niet zo dat dat 
misschien toch even het kader waar je uit moet kiezen en dat is MSF en Connexys en die twee die kun 
je gebruiken. Dus dat dat varieert ook nog een beetje. Dus heb je nou de bestaande organisatie of heb 
je te maken met nieuwe partijen onder de groep die anders gewend zijn om te werken?  
Interviewer – 00:31:33  
Duidelijk duidelijk, ze worden niet gedwongen, maar je moet ja, het is gewoon een soort van vrije 
keus, maar het is wel laten zien ook weer van hé kijken wat handig is erin. Oké en als je kijkt van welke 
ervaring de organisatie heeft met Enterprise Architectuur, denk je dat dat dat al ervaren genoeg is? Of 
denk je dat dat beter zou kunnen of want je zei net al ja, we hebben wel een bepaalde Enterprise 
Architectuur. Die heeft ieder bedrijf natuurlijk, maar je zei dat zou misschien nog slagen in gemaakt 
kunnen worden.  
Geïnterviewde - 00:32:01  
Ja dat denk ik 100% zeker, maar als je dan vraagt, hoe ziet die er dan uit en waar moeten die er 
plaatsvinden? Dan ben ik niet genoeg inhoudelijk betrokken of of. Maar ik denk zeker dat het 
verbeterd kan worden en waar de grootste slag ligt, is denk ik de one size fits all aanpak ten opzichte 
van specialisme en klein houden en daar proberen de beste oplossing te bedenken hè, maar wel zo 
samenhangend dat het niet natuurlijk een een een wirwar van allerlei verschillende oplossingen 
wordt, maar dus ik denk dat daar onze uitdaging ligt naar de toekomst toe.  
Interviewer – 00:32:28  
Precies ja ook met nieuwe acquisities, etcetera weer natuurlijk die erbij gaan komen. En hoe ga je die 
nou weer integreren in je in je systemen en je processen? Nou mooie uitdaging? Ja.  
Geïnterviewde - 00:32:39  
We hoeven niet stil te zitten.  
Interviewer – 00:32:41  
Nee, gelukkig niet. Nou top, dit waren eigenlijk de 10 vragen dus zijn mooi binnen de tijd zo. Ik zal 
even kijken, ga ik even de opname sluiten.  
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Interview respondent 5: Manager Bouw & Techniek 
 
Interviewer – 00:00:07  
Ja, hij is gestart. Oké de eerste vraag gaat over enkele belangrijke wijzigingen waar de organisatie te 
maken mee heeft gehad de afgelopen jaren. Denk bijvoorbeeld aan een Connexys implementatie of 
het vervangen van MSF zeg maar hè, naar de nieuwe versie, dat zijn grote veranderingen. Kun je zo 
een verandering beschrijven hoe dat gaat zeg maar hoe dat is uitgevoerd binnen de organisatie en 
welke uitdagingen kwamen daarbij aan het licht?  
Geïnterviewde - 00:00:37  
Nou ja wat? Wat je zelf ziet, ik werk natuurlijk. Je ziet dat die applicaties steeds meer invloed krijgen 
op onze werkprocessen natuurlijk ook hè? Daar zitten wij ook in die project groepen ook in eigenlijk. Ja 
dat voordat Connexys kwam, hebben wij best wel geprobeerd met die andere systemen weet je daar 
meer meer meer teams en vestigingen op laten aan te sluiten, alleen ja je ziet natuurlijk een stukje 
verandering. In in het verleden deden we eigenlijk voor voor 90% internationale arbeidsbemiddeling. 
Nou, dat houdt in dat de werving helemaal in het buitenland gebeurt, dus dan hebben de teams hier 
in Nederland geen enkel belang eigenlijk om die recruitment processen eigenlijk ook hier hierin te 
doen. Toen hebben we ervoor gekozen om Connexys natuurlijk te doen en dat uiteindelijk wel alles 
daarin, dus vervolgens heb je eigenlijk iedereen nodig om om daarmee te gaan werken. Nou, we zijn 
nu iets van drie jaar verder en dat hebben ze best heel goed aangepakt in het verleden. Want heb je 
dat projectteam van Niels en Karlijn, ik weet niet of je die meegemaakt hebt gehad. Ja, weet je wat 
wat daar volgens mij fout is gegaan, is dat we dan heel erg naar die zijn begonnen met het 
Nederlandse recruitment proces, terwijl dat eigenlijk heel ondergeschikt is aan alle Covebo vestigingen 
door het land heen. Dus ze hebben eerst daar naar gekeken en zijn daarmee begonnen en later het EU 
proces geïmplementeerd eigenlijk, terwijl ik had ja, volgens mij had het andersom gemoeten of gelijk 
gemoeten bij wijze van spreken, ja. En en daar is wel heel veel tijd en energie en capaciteit op 
vrijgemaakt. Nou ook nog het team wat bij jullie doet. Maar uiteindelijk zie je nog steeds dat het 
onvoldoende aansluit op de behoefte van van van van de mensen in het werkveld, zeg maar. En, en ja, 
en dat Iedereen op zijn eigen manier nog aan het werk is, zodat je eigenlijk onvoldoende data er nog 
uit krijgt.  
Interviewer – 00:02:23  
Ja, merk je daarom ook nog wat weerstand vanuit de vestigingen, zeg maar omdat het niet helemaal 
werkt zoals het zou moeten werken voor hun?  
Geïnterviewde - 00:02:30  
Ja heel, heel veel. Daar zitten we nu in een projectgroep ook maar. Teams zeggen eigenlijk, het is nog 
niet het is nu eigenlijk weer teveel ingericht op de wensen van de mensen in het buitenland die 
recruitment doen en er is onvoldoende gevraagd aan de gebruikers hier in Nederland van: Hoe wil jij 
het hebben, zodat het voor jou goed werkt? Nou daar zit een beetje een. Ja, dat dat daar struggled het 
een beetje en daar zijn we nu mee bezig om dat weer op te lossen. Alleen we zijn nu eigenlijk 3, 4 jaar 
verder ja en uiteindelijk weet je, gebruiken we het eigenlijk alleen nog maar voor registratie en 
helemaal niet om om goede data sneller te matchen, beter te matchen, dat dat doen we nog 
onvoldoende.   
Interviewer – 00:03:07  
Dat kan nog beter. Ja, precies, want je had het net al over dat implementatieteam toen met Niels en 
Karlijn. Dat waren twee externe zeg maar. Want hoe is, hoe is dat dan? Hoe is toen voor Connexys 
gekozen? Heb jij ook bij dat selectieproces gezeten?  
Geïnterviewde - 00:03:22  
Nee, ik weet dat toen Marcel Snetselaar en Janic werkte toen nog een beetje samen volgens mij in die 
tijd en ik was toen vestigingsmanager van Nijkerk, dus ik had een redelijk grote vestiging binnen het 
geheel en die zij hebben mij wel geïnterviewd, maar uiteindelijk hebben zij gekozen voor Connexys 
buiten mij om. Weetje dat is niet gegaan en uiteindelijk hoe die keuze gemaakt is, weet ik ook niet 
precies. Wat achteraf had ik gezegd, we hadden misschien best wel voor Carerix kunnen kiezen, dat is 
ook een goede partij. Ja en VNOM en Effect zitten daar al op. Weet je, en die waren toen volgens mij 
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zelfs ook al een beetje bij ons aangehaakt. Aan de andere kant zie je nu wel in de House of HR, binnen 
de House of HR heel veel andere labels ook wel overgaan op Connexys, dus die keuze zal ergens wel 
goed geweest zijn. Alleen ik mis nog een beetje de ja wij zijn eigenlijk nog wel een beetje bijzonder 
met met met andere partijen, omdat wij internationale recruitment doen. Daar loop ik met bepaalde 
dingen wel tegenaan en en Connexys is heel goed als je een vacature hebt en je zet hem uit, weetje, 
en dan gaat een recruiter ermee aan de slag. Maar wij hebben een dubbele laag en je zet hem uit in 
het buitenland vervolgens weer en wij doen heel veel vanuit de kandidaat weer een baan zoeken op 
het moment. Dus dus bij ons zitten andere dingen in waar het, waardoor het wat moeilijker maakt. Ja, 
en wat ik aan het begin zei het projectteam is daar geweest, weet je, en ik vond hoe ze het deden ook 
hartstikke leuk, maar ik denk dat zij onvoldoende kennis hebben gehad van het internationaal 
recruitment proces waardoor we er nu nog steeds een beetje last van hebben. Is ook niet zo gek dat 
ze hadden bij ManPower gezeten en hadden dat ook nog nooit gedaan. Ja, dus die gaan het een 
beetje ja opbouwen met de kennis die ze opdoen hier en en de vraag is die ze stellen. Maar ja, dat is 
veel gecompliceerde omdat er heel veel ja mensen eigenlijk betrokken zijn tot op de coördinatoren, 
recruiters, vestigingsmanagers, teammanagers weet je buitenland. Dus dat is ook echt een heel lastig 
proces.   
Interviewer – 00:05:16  
Ja hoe het geïmplementeerd en eigenlijk geïntroduceerd is binnen de organisatie, zeg jij van dat dat 
eigenlijk wel beter gekund? Ze hadden wat meer met ja, misschien een andere volgorde kunnen 
kiezen qua uitvraag of of wat meer misschien op de vestigingen kunnen uitvragen of niet?  
Geïnterviewde - 00:05:30  
Ja ja, denk ik zeker. En, ik vond ook de weetje de manier zoals het deden met met bijeenkomsten, heel 
leuk en creatief. Alleen je mist er later ook wel, weet je, bij wijze van spreken wordt een training 
gegeven en succes ermee. Ja, en en succes. Ja, en dan gaat niemand er wat mee doen, dus dat had 
volgens mij ook veel strakker gemoeten. Terugkomdagen, weer kijken, waar staat het uiteindelijk, wat 
is je doel, weet je, hoe wil je het werkproces inrichten? En en dat was nu gewoon allemaal te 
vrijblijvend. Waardoor je nu nog steeds ziet dat mensen dat gewoon maar half gebakken doen en niet 
goed doen en daar is echt nog wel een winst te behalen.  
Interviewer – 00:06:04  
Ja ja. Oké nee duidelijk en inderdaad, je zei het net al als een applicatie, dus geïntroduceerd is binnen 
de organisatie. Op een gegeven moment wil je ook doorontwikkelen. Willen ze nieuwe features, 
nieuwe tools en zo hoe gaat dat? Hoe worden nieuwe ontwikkelinitiatieven, hoe worden die 
geïntroduceerd binnen de organisatie? Komt dat vanuit vestigingen, komt dat vanuit het Support 
Center? Wie of welke partij is daarvoor verantwoordelijk zeg maar voor het aansturen ook van die 
initiatieven?   
Geïnterviewde - 00:06:32  
Ja enerzijds komen er natuurlijk vanuit de kantoren gewoon verzoeken binnen. Volgens mij bij het 
Connexys team van van Ruben. Anderzijds hebben wij ook een, wij hebben een maandelijks Digital 
Sourcing overleg met Michael en daar dat is sinds dit jaar of in de loop van vorig jaar is dat opgesplitst 
richting Productie & Logistiek en Bouw & Techniek. En daar zitten wij dan bij en daar zit ook Dave bij. 
Daar zit Richard bij van MAATT, daar zit ik bij, Thijs van Eindhoven zit erbij dus met zijn vieren. Eigenlijk 
stemmen waar daar met het team van van Michael eigenlijk de prioriteiten af van wat is nou echt 
belangrijk? Alleen, ja, dat weet ik ook niet. Of dat of we daar onvoldoende ophalen uit de organisatie, 
want ik zit ook niet dagelijks in dat proces en ik kan best prioriteiten stellen. Maar wat is nou echt 
daadwerkelijk? Ja wat is het werk nou en en en een voorbeeld is is de outlook integratie. Dat roepen 
wij al 2, 3 jaar bij wijze van spreken dat we het willen, want het is gewoon heel belangrijk als als jij 
jouw communicatie met uitzendkrachten, met klanten gewoon direct opstarten in je systeem, dan 
bouw je ook data op waar je wat op waar je wat aan hebt. Ga je er ook meer mee werken, ja en dat is 
technisch gezien nog steeds niet mogelijk weet je, dus dus allemaal van die hele kleine dingen die voor 
ons heel veel prioriteit hebben. Maar door de techniek is dat dan weer niet mogelijk, maar dat is het. 
Dat is de plek waar wij dat eigenlijk afstemmen een keer per maand of een keer per twee maanden is 
het volgens mij.  
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Interviewer – 00:07:54  
Ja oké en dan het aansturen dat het ook gebeurt. Dat ligt dan bij het team van Connexys zeg maar?  
Geïnterviewde - 00:08:00  
Ja die houden dat in principe eigenlijk bijin hun planning en die kijken ook van nou, soms zijn ze dus 
dingen aan het onderzoeken, sommige hebben ze afgerond en dat nemen ze dan met ons door en dat 
zie je dan terug in de planning.  
Interviewer – 00:08:10  
Ja precies. Oké je had net ook al even over prioriteiten, dus stel iemand komt vanuit de business naar 
jou toe van hé, ik heb dit idee. Op basis waarvan zeg jij van nou, oké, hier gaan we tijd en geld voor 
vrijmaken?  
Geïnterviewde - 00:08:26  
Ja, uiteindelijk is dat altijd wel een financiële kwestie, waarbij we uiteindelijk waardoor wij eigenlijk 
meer en sneller mensen kunnen plaatsen. Weet je, dan heeft het wel de hoogste prioriteit Sommige 
dingen hebben natuurlijk meteen direct resultaat. Ja, weet je sommige is het wat abstracter en kan je 
dat niet meteen direct herleiden naar naar naar een meer omzet of meer, maar daar daar daar linken 
wij het wel aan van. Van wat heeft nou natuurlijk. Waardoor kunnen teams beter en sneller zeg maar 
mensen plaatsen, als het daarmee te maken heeft dan dan komt het wel hoger op de prioriteitenlijst 
te staan denk ik bij mij ja.   
Interviewer – 00:09:03  
Duidelijk. Hé en nou, je hebt natuurlijk Henk. Die heeft een bepaalde bedrijfsstrategie, hè die die die 
die wil voeren. Hoe zie jij die eigenlijk vertaald worden naar een IT strategie? Dus heeft Henk bepaalde 
punten waarvan hij zegt van dit willen we dit jaar gaan doen hè? Qua qua bedrijfsoogpunt qua 
strategie. Wordt dat ook, denk jij echt vertaald naar specifieke IT projecten, dus zit daar echt een IT 
strategie onder? Of denk je dat dat nog beter kan? Dus of denk je gewoon dat dat er bepaalde ideeën 
tijdens het jaar worden aangedragen en dat daarna geacteerd wordt? Of denk je dat er wel echt een 
bepaalde planning wordt gemaakt van hé, deze IT projecten willen we dit jaar gaan uitvoeren? Heb je 
daar zicht op?  
Geïnterviewde - 00:09:47  
Nou, daar heb ik heb ik weinig zicht op. Maar ik denk wel dat dat er is. Ja ja, kijk. Ik weet nu dat nu heel 
veel discussie bijvoorbeeld is over de traagheid van van de applicaties hè, weet je. Op dinsdagmiddag 
gaat iedereen zijn uren doen, dus loopt MSF helemaal vast. Dat geven wij dan ook aan bij het overleg 
van Marcel Snetselaar. Die gaat dan weer met Jan, dus volgens mij zijn ze dan weer aan het kijken om 
om meer meer service daar een extra server bij wijze van spreken bij bij aantal. Er zijn allemaal 
onderzoeken bij dat ICT ben ik ben ik weinig aan gehaakt, meestal heeft dat wel een link met meer 
met de backoffice processen, wat meer dan nog met met het frontoffice proces zeg maar met het 
sourcing verhaal. Ja kijk, uiteindelijk staat het wel met allemaal met elkaar in verband eigenlijk ook 
met waar we naartoe willen. En welke systemen, applicaties heb je ervoor nodig en en nou hoe gaan 
we die dan inrichten? En en nou weetje, met Plan 4 Flex is ook weer nu discussie van van is dat dan 
een pakket wat wat voldoet aan onze wensen voor de lange termijn, dus dus uiteindelijk heeft dat wel 
allemaal met elkaar te maken natuurlijk. Maar ik ben niet zo aangehaakt op al die projecten, maar 
keuzes van van welke projecten komen dan bovenaan?  
Interviewer – 00:11:00  
Je weet niet of er een een bepaalde roadmap, bijvoorbeeld of het Digital Sourcing en Digital 
operations of die bijvoorbeeld echt een roadmap hebben? Vanaf het begin van het jaar van oké, deze 
projecten gaan we sowieso oppakken dit jaar.  
Geïnterviewde - 00:11:11  
Ja dat hebben ze wel, want die bespreken ze met ons. Alleen van ICT heb ik dat niet, zeg maar de ICT 
projecten.  
Interviewer – 00:11:17  
Nee maar IT zie ik bijvoorbeeld ook wel de Digital Operations en Digital Sourcing met Connexys en 
MSF.  
Geïnterviewde - 00:11:22  
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Ja, ja, die heb ik.  
Interviewer – 00:11:26  
Daar wordt gedurende het jaar wordt daar dan nog ingeschoven, zeg maar als ze zeggen van nee, dit 
project wordt nu wel heel belangrijk dat daar nog.  
Geïnterviewde - 00:11:33  
Ja zeker als wij dat ook vinden, dan dan dan dan komt dat ook. Maar kijk, voorbeeld voor jou ook, dat 
is en ik vind dat zelf ook wel lastig altijd om om dat dan weer bovenop te krijgen. Wij kregen vroegen 
kregen wij bijvoorbeeld Connexys al, ik weet niet of ik het met jou daar ook al eens over gehad heb, en 
daar zei ik al dat wij heel bijzonder zijn en wij halen natuurlijk onze werving bij onze eigen kantoren in 
het buitenland, maar ook bij externe partijen. En toen zei ik ook, nou, als je kijkt naar mijn visie, zou ik 
het voor me zien dat iemand bij wijze van spreken heeft een vacature die kijkt in in in Connexys dus of 
die een kandidaat heeft. Heeft hij hem niet, nou dan zet hij hem uit naar onze eigen kantoren. Heeft 
hij dan nog binnen een paar dagen geen kandidaat dan drukt hij op een knop en dan schiet hij naar 
onze externe partners in het buitenland. Nou eigenlijk een heel logisch eenvoudig proces. Dus wat je 
zou moeten kunnen doen, maar dan zie je dat Connexys dan vastloopt en dat heet dan een VMS, een 
vendor management systeem wat je dan in moet bouwen. Maar ja, wij roepen dat nu roep ik ook een 
paar jaar, maar dat komt nergens op de planning. Roep ik dan niet te hard? Of hebben andere 
projecten dan prioriteit? Weet je nu heeft Ruben een optie, nou dan roep ik dat weer een keer bij 
Michael, en hij zegt dan dat is goed als jullie dat in het overleg van dat proces weer benadrukken, dan 
komt hij vanzelf weer bij ons op de planning weet je, af en toe heb ik wel moeite met hoe ingewikkeld 
het is om dingen dan weer ergens prioriteit te geven. Maar zij geven wel aan projecten prioriteit en 
nou doen dan bepaalde zaken wel of niet dus dat doet ja het het Sourcing en Operations team, doen 
dat zeker ja.  
Interviewer – 00:13:08  
Dus die overleggen, dat zeg jij van, dat is wel handig, zeg maar? Die Digital Sourcing overleggen en zo 
of denk je dat daar nog meer vanuit de business zouden aangehaald moeten worden om om bredere 
ideeën eigenlijk te verzamelen?  
Geïnterviewde - 00:13:17  
Ja, dat denk ik wel, omdat dat zeg ik ook steeds tegen Marcel Snetselaar. Nu heb ik bijvoorbeeld dat 
Lieze wel van backoffice laten aanhaken en je merkt zo'n Dorien, die is nu op Productie & Logistiek, 
dat zijn hele ervaren backoffice mensen. Ja die hebben hele zinvolle inbreng weet je over dingen die 
bij bij ons eigenlijk helemaal niet logisch gaan. Nou daardoor ontstaat dan discussie, maar die dingen 
weet ik helemaal niet. Wij zijn er als organisatie vaak een kei in om onlogische dingen soms wel 10 jaar 
te doen, zonder dat iemand daar iets over optrekt bij wijze van spreken. Terwijl mensen doen elke dag 
een dingetje, wat eigenlijk helemaal niet nodig is, omslachtig is en dan doen we dat gewoon totdat 
iemand zegt van nou volgens mij slaat het echt helemaal nergens op. En dan kunnen we het heel 
makkelijk anders doen. Maar ik heb die kennis niet, dus die kennis zou misschien meer in die 
overleggen moeten zijn of middels enquêtes opgehaald moeten worden, om daar keuzes in te maken. 
Maar ik geloof dat dat meer kan ja.  
Interviewer – 00:14:16  
Business and IT eigenlijk nauwer op elkaar aangesloten raken, zodat dat dat je beter ideeën kan 
ophalen. Ja. Nou is inderdaad ook een mooie van hé je zei het net al eigenlijk, hoe is de communicatie 
georganiseerd in de organisatie? Dus hoe loopt de communicatie tussen het Support Center en de 
vestigingen? Ja ja je zei al je noemde net al een tweetal overleggen voor Digital Sourcing en Digital 
Operations overleg. Maar jij bent natuurlijk ook ja eigenlijk een beetje de schakel tussen vestigingen 
en het Support Center. Hoe verloopt die communicatie volgens jou, hè? Voor voor nieuwe projecten, 
maar gewoon sowieso in het algemeen, hoe, hoe loopt dat nu? Denk je dat dat beter kan, of dat dat 
goed gaat?  
Geïnterviewde - 00:14:56  
Nee, dat kan veel beter. Kijk inderdaad, uiteindelijk hebben wij daarom ook nu die splitsing gemaakt, 
echt met Productie & Logistiek en Bouw & Techniek. Dan krijgen wij ook een beetje ons eigen Support 
Center hè? Want ik merk aan mezelf ik ja, ik spreek best wel mensen van Support, maar ik ga dat ook 
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niet allemaal zitten vertellen weer op de vestigingen vaak weet je dus en en afdelingen of team 
managers van Support Center gaan zelf ook wel weer proactief naar vestigingen. Alleen dat loopt 
allemaal naast elkaar.  
Interviewer – 00:15:23  
Er zit niet echt een een alignment in van dat iedereen. Ja, dat dat samenhangt, zeg maar met elkaar?  
Geïnterviewde - 00:15:28  
Dat heb ik wel geprobeerd, om dat we meer bij elkaar te krijgen ook, want toen zei ik ook wel eens 
tegen de teammanagers van Support. Weet je, laat ons dan maar weten welke onderwerpen spelen of 
dan voeden wij je daarmee. Maar ja, dat komt onvoldoende ergens tot stand, maar nu toevallig speelt 
het natuurlijk nu al dat we een eigen Support Center aan het bouwen zijn, waarin ik eigenlijk van elk 
Support team iemand wil hebben die zeg maar, mijn aanspreekpunt is zodat ik dat probeer weer. Ja, 
dat ook die betrokkenheid er is vanuit dat team. Ja dat ik eigenlijk een Bouw & Techniek Support 
Center heb en dat daar gewoon projecten op komen waar we mee bezig zijn en dat iedereen dat 
weet, dus dan maken we het weer wat kleiner.  
Interviewer – 00:16:08  
Ja precies ja.  
Geïnterviewde - 00:16:10  
We hebben nu bij het Support Center volgens mij 92 mensen. Ja, als ik die nu vraag van bij wijze van 
spreken die 92 mensen van, kan jij mij vertellen hoe het bij Covebo Goes is? Nou, ik denk dat 89 het 
niet weten bij wijze van spreken, weet je wat. En uiteindelijk zou je dat wel moeten hebben, weet je? 
Het is een net zoals Martijn op de strategie dagen staat Support, ja die moet net als bij Max 
Verstappen die voorbij komt scheuren weet je, die komt voorbij joh we herstellen, diet sluiten we aan 
hup en je kan weer door. Ja, dat moet het zijn. Alleen je ziet het groter worden, logger worden, dus ik 
hoop weer meer een Support Center team te creëren wat meer aangehaakt is ook en wat ook ja, de 
vestigingen wat beter bijpraat, op de hoogte houdt van de ontwikkelingen waar dan die afdelingen 
daarachter mee bezig zijn. Dat is wel wat we aan het bouwen zijn, want ik geloof zeker dat het beter 
kan. Maar het is niet alleen maar een een taak van Support, ik geloof ook als ik vestigingsmanager zou 
zijn, zal ik bij wijze van spreken één keer per maand even naar Nijkerk komen en een afspraak maken 
met verschillende afdelingen om af te stemmen van nou wat speelt er? Wat loopt er? Ja, dat kan 
allemaal, maar dat doen zij ook niet weet je. Dus je ziet, dat die afstand wordt eigenlijk steeds groter, 
dat gaat steeds verder bij elkaar weg en steeds meer frustratie van beide kanten. Nou, ik probeer dat 
ook weer wat kleiner te maken door wat ik vertelde, weet je Jaron dan weet je vanuit jullie, nou Mark 
Doppenberg vanuit Finance. Margriet vanuit HRM, voor Marketing hebben we straks, nou voor 
Compliance moet nog iemand komen, zodat je eigenlijk een eigen teampje hebt die weer die 
vestigingen van Bouw & Techniek goed kunnen supporten.  
Interviewer – 00:17:42  
Wat kleiner maken en dichter op elkaar aan te sluiten eigenlijk? Ja, ja, oké, nee, duidelijk. Duidelijk, 
duidelijk, hé en die Enterprise Architectuur hè? Dat, daar hebben we het eigenlijk al over gehad, dus 
dat je je business processen uittekent en je applicaties erbij, je data en je infrastructuur. Dat je een 
heel, heel overzicht daarvan hebt eigenlijk met die samenhang. Denk je dat dat de organisatie kan 
verder helpen zeg maar, als we dat als we dat helemaal zouden uittekenen dat je bepaalde visie ook 
naar de toekomst hebt met met een bepaalde roadmap van hé hier willen we echt naartoe, hè? Dat je 
kunt zien waar dat impact op heeft en waar dat raakt.  
Geïnterviewde - 00:18:21  
Ja dan denk ik zeker dat je het beter met elkaar verbindt, want je ziet wel dat dat nou ja, ik werk lang 
bij Covebo dat hoe we vroeger werkte en hoe we nu werken, weet je dat? Dat zie je dat daar is dat 
gewoon voor nodig en ja, weet je, het is wel een gevaar, want heel vaak zit ik in discussie met 
vestigingen die zeggen, ja jullie willen allemaal data data data. Maar ik geloof wel dat je data nodig 
hebt om je werk straks nog beter te doen en beter te blijven dan de concurrentie en ja enerzijds met 
de online campagnes dat je goed weet, nou wanneer komen welke mensen waar. Je wilt echt gewoon 
goede data hebben, maar je wil ook zijn we ook hard mee bezig dat ik van mijn kandidaat ook hele 
goede data heb, dus welke welke kandidaat heeft welke competenties en past uiteindelijk op welke 
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baan? Maar dat zorgt er ook weer voor dat ik veel betere data moet gaan uitvragen bij mijn klanten en 
dergelijke allemaal, dus die data geloof ik dat het enorm belangrijk is. Nou, en als je die data wil 
hebben, dan heb je inderdaad die applicaties allemaal nodig. Nou, daar worstelen we ook mee, want 
we hebben MSF, we hebben Connexys, we hebben Plan 4 Flex, wat zet je waar in en op welke manier 
en welke data haal je waar op? Nou ja dus, nou en dan je ICT en dergelijke allemaal, dus ik geloof echt 
wel dat het van belang is dat je daar veel meer over nadenkt. En en als je dat waarschijnlijk bij wijze 
van spreken beter had gedaan bij de implementatie van Connexys waar we in het begin over hadden 
dan had je misschien veel meer al bij, wij hebben bijvoorbeeld helemaal niet benoemd welke welke 
data willen we nou hebben op welk moment? Als je dat van tevoren had gezegd, had je veel beter 
gekeken naar de inrichting en de werkprocessen en de ding ja en nu weet je, dus ik geloof daar zeker 
in dat dat dat dat bijdraagt.  
Interviewer – 00:20:01  
Dus je zegt eigenlijk voor het kiezen van applicatie en voor het kiezen van je projecten zou zo’n 
overzicht hè, zo een totaalplaatje met je business processen, IT, je applicaties zou wel waardevol zijn, 
zeg maar?  
Geïnterviewde - 00:20:12  
Ja, ja.  
Interviewer – 00:20:13  
En ook Enterprise Architectuur gaat ook een beetje over bepaalde richtlijnen. Dus nou, jullie hebben 
ook gezegd van, zet bepaalde zaken in MSF, dus in de backoffice applicatie zet die maar dicht voor de 
vestigingen.  
Geïnterviewde - 00:20:27  
Ja ja.  
Interviewer – 00:20:28  
Weet je, het gaat ook heel erg over. Wat willen we wel openlaten voor de vestigingen? Waar willen we 
wat strakker zijn qua regelgeving? Daar kan het zeg, maar ook heel erg in helpen dat je daarin 
bepaalde afspraken maakt.  
Geïnterviewde - 00:20:40  
Ja, super, ja.  
Interviewer – 00:20:43  
Oke en als je inderdaad hè, je hebt het al over het verleden gehad. In het verleden was eigenlijk IT 
voor vestigingen en voor de organisatie echt van ja, je moet een computer hebben die werkt, zeg 
maar en tegenwoordig gaat het ook steeds meer over applicaties. Wat je verder kan helpen in je 
omzet en noem het allemaal maar op. Denk je dat IT inmiddels een een business enabler is geworden? 
Dus dat vestigingen ook steeds meer de waarde inzien van applicaties en ICT. Of denk je dat ze 
gewoon nog denken van nou, mijn laptop, die moet het doen en dat is genoeg zeg maar? Of denk je 
dat ze ook echt zien van hé, een applicatie kan me nu echt verder helpen in het voeren van mijn 
business en het verhogen van omzet?  
Geïnterviewde - 00:21:22  
Ja dat dat dat dat verschilt, denk ik per persoon wel heel veel. Weet je, Er zijn mensen die wel mensen 
die zoals jij schetst computer en dat kut MSF en dat draait niet. En weet je wel, mijn backoffice zit te 
klagen dat die zitten er wel heel veel in en ik ik mis heel veel nog mensen die een visie bij hebben hoe 
ze dat dan willen. Kijk, uiteindelijk is het natuurlijk wel zo bij ons. Dat uiteindelijk een 
vestigingsmanager, zeg ik steeds, die moet visie hebben bij hoe ze hun applicaties inzetten. Weet je 
dan, dan kan dat best verschillend zijn, hè? Alleen ik zie ik kom overal en dat hebben ze dan vaak niet 
eens, maar dan beginnen ze wel te mopperen, weet je, als er iets niet goed werkt of ze zeggen ja, 
maar je kan zelf ook eens in beweging komen en nadenken van, hoe wil je dat dan en is dat dan 
mogelijk en kan ICT daarin helpen of kan dus een pakket verder verbeteren bij wijze van spreken. Op 
de vestiging zijn toch de meeste mensen met morgen bezig van hoe zorg ik dat ik morgen die mensen 
aan het werk heb en dat ik er eentje meer geplaatst heb en hoe zorgt mijn klant niet? En er zijn te 
weinig op de vestigingen die aan het nadenken zijn van nou, ik ga eens bij wijze van spreken met Plan 
4 Flex in gesprek van zijn er nog ontwikkelingen? Kan ik dat beter doen? Of kan ik dat anders doen of 
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misschien in het kwartaal bij Connexys prioriteitenlijst van van dingen die we anders of beter willen en 
die geven we dan aan Jelrik bij wijze van spreken. Nou, dat dat mis ik wel volledig op de vestigingen, 
weet je, terwijl dat eigenlijk wel zou moeten zijn. Dus ja.  
Interviewer – 00:22:58  
 Dat zou nog meer kunnen gaan leven binnen de organisatie eigenlijk, ja.  
Geïnterviewde - 00:22:58  
Ja ja.  
Interviewer – 00:23:00  
Oké en en we als Covebo zijnde hebben we natuurlijk ook een aantal dochterbedrijven noem ik het 
even een VNOM, Effect, Eurojob etcetera. Hoe verhouden nou hier staat dan Enterprise Architectuur 
projecten, maar gewoon projecten als het gaat over IT etcetera, hoe verhouden die programma 's zich 
tot elkaar? Dus legt Covebo, zegt Covebo echt tegen, die dochterorganisatie van hé jullie moeten dit 
jaar deze projecten doen bijvoorbeeld of hebben ze daar nog wel de vrijheid in?  
Geïnterviewde - 00:23:27  
Ja, ja, daar hebben ze wel de vrijheid in. Je ziet wel dat nu volgens mij is VNOM is bijvoorbeeld met 
MSF overgegaan, volgens mij niet vorig jaar maar het jaar daarvoor. Nou, volgens mij gaat loopt er nu 
een project om om ook Effect daarop aan te laten sluiten. Maar wat ik zei, zij hebben nog Carerix 
allebei. Nou vorige week hadden we overleg en ik hoor Jos altijd zeggen, zegt hij ook al twee jaar van, 
nou misschien gaan we ooit ook wel over naar Connexys. Alleen dus dus, maar dat is wel een stukje 
vrijblijvendheid. Maar dat zou wel een strategie hoogover kunnen zijn van nou, hebben we het ook 
wel eens over gehad van we willen zeg maar ooit de allerbeste database van kandidaten in Nederland 
voor de Bouw & Techniek kunnen beschikken. Nou ja, dan zou het mooi zijn als die data is van hun en 
en en Effect en van ons. Nou, we zijn nu ook weer met twee overnames bezig. Ja, dan krijg je 
natuurlijk wel hele waardevolle data eigenlijk. Maar het is niet dat dat dat ze daarin gepusht worden of 
of of verplicht worden om dat te doen. Het moet ze nou we beginnen voor hun ook een meerwaarde 
zijn en ja, weet je het moet niet tot last zijn en moet bijdragen aan hun hun dagelijkse business. Nou 
en en en met MSF maken ze die keuze. Met Plan 4 Flex hebben ze natuurlijk niet zoveel, omdat wij zij 
hebben niet zoveel met auto's, met huizen met met alles nou en en wat ik zei, Carerix hebben zij nog 
in plaats van Connexys dus. Maar het is niet ondenkbaar, maar dat is dat dat daar zijn zij nog eigenlijk 
heel autonoom autonoom in. Dat gaat gewoon in goed overleg bij Effect ben ik betrokken geweest 
destijds en toen nou ja, als je het niet wilt, doe je het ook niet weet je wel. Maar het zou fijn zijn als je 
het op een gegeven moment wel zou doen, want dan kunnen we ook met onze data, met onze 
rapportage daar wat korter op zitten. Dus ja zo, zo loop dat en.  
Interviewer – 00:25:15  
Oké duidelijk. En over die Enterprise Architectuur. We hebben het gehad over het uitteken van die 
plaat en bepaalde richtlijnen, structuren. Jij zegt van nou, dat is niet niet echt aanwezig nog binnen de 
organisatie. Kun je beschrijven welke ervaring de organisatie en jijzelf hebben met Enterprise 
Architectuur. Denk je dat dat beter kan? Of denk je dat dat al al redelijk aanwezig is?  
Geïnterviewde - 00:25:39  
Ja, vanuit jullie zijn jullie misschien mee bezig, maar voor mij was het echt nieuw. Dus ik kan moeilijk 
zeggen van ja, weet je, er zijn wel heel veel mee bezig en ik denk dat het kan bijdragen zoals ik zo 
straks zei, maar dat we daar nog heel weinig mee mee doen. Maar dat weet je eigenlijk beter dan ik 
weet je, zijn we daar dan nu actief mee of?   
Interviewer – 00:25:58  
Nou inderdaad, kijk dat het bij jou niet echt bekend is. Dat zegt eigenlijk al genoeg, zeg maar dus dat 
het dat het meer kan leven binnen de organisatie. Zeg maar dus nou, je hoort van alle kanten, 
bijvoorbeeld van van Dennis, hè? En van Jan hoor je ook van dat ja, dat het voor hun eigenlijk wel 
noodzakelijk is om om zo een plaat eigenlijk helemaal uit te tekenen. Een soort van blauwdruk van je 
organisatie van dit zijn onze processen, deze applicaties raakt het, want als er ergens iets omvalt ofzo, 
ja we hebben niet echt zicht op wat het dan allemaal eigenlijk raakt als het ware. Dus ja, volgens mij 
kan dat nog beter, maar dat dat kun je. Ja, dat kun jij misschien ook wel beoordelen van.  
Geïnterviewde - 00:26:34  
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Nee dat kan echt beter, dat geloof ik wel ja.  
Interviewer – 00:26:41  
Nou, dat waren de vragen eigenlijk dus sowieso heel erg bedankt weet niet of je voor de rest nog wat 
kwijt wil? Maar volgens mij zijn we er mooi doorheen gelopen zo.  
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Interview respondent 6: Manager Productie & Logistiek 
 
Interviewer – 00:00:08  
Ja, hij is, hij is gestart. Ja, ja, de eerste vraag die kwam ook al terug in de enquête. Denk na over enkele 
belangrijke wijzigingen of grote wijzigingen waar de organisatie mee te maken heeft gehad in de 
afgelopen jaren. Dus dan ja, ik weet niet wat dan bij jou opkomt? Beschrijf zo’n verandering en welke 
uitdagingen kwamen daarbij aan het licht? Dus een een grote wijziging kan bijvoorbeeld zijn het 
vervangen van een van een applicatie of ja hè? Heb je voldoende beeld op denk ik.  
Geïnterviewde - 00:00:44  
Ja ja, als je dan kijkt naar een Connexys of zo. De Connexys implementatie.  
Interviewer – 00:00:50  
Ja, ja, hoe ja. Als je zo een zo’n verandering moet beschrijven en hoe dit is uitgevoerd, welke 
uitdagingen kwamen er aan het licht en hoe is dat ja volgens jou gegaan dat hele proces?  
Geïnterviewde - 00:01:02  
Het hele proces, als je echt helemaal terug naar het begin met Niels en Karlijn was dat. Of eigenlijk nog 
daarvoor hè? Dus daarvoor is door Henk destijds wel het plaatje geschetst en ook aan de vestigingen 
gevraagd van jongens, als we dit gaan doen hebben we dan jullie commitment? Gaan jullie daar dan 
ook voor inzetten dat het gebruikt gaat worden? Nou, daar is toen volmondig ja op geantwoord. Nou, 
vervolgens komen Niels en Karlijn en toen is eerst de focus geweest op de werving, waarvan ik 
uiteindelijk denk dat er te weinig gekeken is naar hoe het in de praktijk gebruikt moet gaan worden. 
Dus dat, dat vond ik echt wel een leerpunt en dat is in het volgende traject is dat wel anders gedaan, 
dus dat is heel positief.   
Interviewer – 00:02:03  
En dat is dan meer meer de vestigingen en de mensen die daar uiteindelijk mee moeten werken dat 
meer opzoeken zeg maar?  
Geïnterviewde - 00:02:07  
Juist. Het is niet op basis van eigen inzicht, maar echt die informatie vanuit de vestigingen ophalen. En 
wat dan, vervolgens toen gingen zij ermee aan de slag. Helemaal inrichten en alles en tijdens dat 
proces hebben de vestigingen daar veel te weinig van meegekregen, waardoor ze eigenlijk alweer een 
beetje afhaakten gevoelsmatig.   
Interviewer – 00:02:30  
Ja beetje in de weerstand schoten eigenlijk?  
Geïnterviewde - 00:02:33  
Ja, ook het onbekende. Er werd te weinig gedeeld wat de status was en waar ze mee bezig waren, dus 
het duurde veel te lang. Weet je wel dat soort opmerkingen krijg je dan, terwijl het natuurlijk heel 
logisch is dat zoiets heel erg lang duurt. Maar dat mensen dan gevoelsmatig ja, in hun hoofd al 
afgehaakt zijn laat ik het zo zeggen.  
Interviewer – 00:02:55  
Ja precies, en hoe is dat? Hoe is er toen voor Connexys gekozen? Weet je hoe dat proces is gegaan of 
niet, zeg maar voor welke applicatie toen is gekozen?  
Geïnterviewde - 00:03:05  
Ik zit even te denken, want, nee dat was bij MSF toen was ik daarbij betrokken.  
Interviewer – 00:03:13  
Zeg maar hoe. Ja, hoe gaat dat als ze een nieuwe systeem gaan aanschaffen? Hoe gaat dat? Hoe welke 
afwegingen worden daarin gemaakt zeg maar?  
Geïnterviewde - 00:03:21  
Ja bij Connexys ben ik niet bij betrokken geweest.  
Interviewer – 00:03:24  
Nee maar MSF bijvoorbeeld dan?  
Geïnterviewde - 00:03:25  
Met MSF zijn is er gekeken naar drie pakketten en die zijn ook alle drie een paar keer hier geweest om 
te presenteren wat er kan met dat pakket en en kijken of het passend te maken is voor Covebo en op 
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basis daarvan is toen de keuze gevallen op MSF. Maar goed, ik heb dan ook meer alleen aan de 
voorkant gekeken van wat moet er in het pakket zitten weet je wel? En ook weer niet aan de 
kostenkant of nou ja, wat zijn de vereisten en dat soort dingen en ja meer dat ja ja.  
Interviewer – 00:03:57  
Nee helder ja, we hadden het er net al even kort over als we nieuwe initiatieven zijn, hè? Van als de 
vestiging of Support Center nieuwe ideeën heeft. Ja hoe, hoe wordt dat zeg maar gedaan. Wie of 
welke partij is daarvoor verantwoordelijk hè? Is bijvoorbeeld iemand die dat ja die daar 
verantwoordelijk voor is en hoe belangrijk is dit voor het succes als dat ingebracht wordt?  
Geïnterviewde - 00:04:24  
Ja, dat vind ik een lastige. Als je het echt hebt over systemen, dan dan gaat het vaak natuurlijk gewoon 
over een simpele aanpassing om het werk makkelijker te maken. Als je daar op doelt, ja dan ja dan 
komt het vaak denk ik rechtstreeks bij jullie terecht of via Michael of en nu via Tim natuurlijk, die gaat 
het land door. Die bezoekt de vestigingen, haalt informatie op en die kijkt ook meteen naar het proces 
op de vestiging. Wat dan beter kan, makkelijker kan, maar ook wat er dan in het systeem zelf 
eventueel aangepast zou kunnen worden om het beter te maken.   
Interviewer – 00:05:02  
Ja ja dus, die slaat echt een brug tussen de business en IT zeg maar? Omdat die ook daar hè de kennis 
eigenlijk van heeft.  
Geïnterviewde - 00:05:09  
Ja, maar dat is eigenlijk pas sinds kort.  
Interviewer – 00:05:13  
Is dat volgens jou ook de beste manier om verbeteringen door te voeren? Zeg maar dus echt op 
vestigingen zijn, informatie ophalen en dat dan vertalen naar de IT systemen.  
Geïnterviewde - 00:05:22  
Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel, want als je nu kijkt naar ja dat is dan toevallig een backoffice 
proces waar ik nu bij betrokken ben. Mensen die doen al jaren hetzelfde, omdat het zo moet weet je 
wel met een formuliertje printen, laten tekenen, inscannen nou in het systeem hangen. Weet je dat 
soort dingen moet gewoon veel makkelijker kunnen, maar mensen die komen daar niet mee omdat dit 
is hoe het moet.   
Interviewer – 00:05:51  
Ja, misschien hebben ze niet de kennis of zo van hoe het anders zou kunnen met met IT.  
Geïnterviewde - 00:05:55  
Ja dat sowieso dat sowieso, maar ook dus niet, ja ze maken ook niet de vertaalslag naar of tenminste 
het is ook niet zo dat ze bij Support komen van jongens kan het niet makkelijker?  
Interviewer – 00:06:07  
Nee precies een stukje initiatief mis je dan, een beetje afstand misschien tussen hè dat die misschien 
te groot is naar het Support Center ofzo dan?  
Geïnterviewde – 00:06:17  
Ja misschien wel, want misschien als als wij nou elk kwartaal 1 keer een overleg hebben dan dan 
komen dat soort dingen misschien wel bovendrijven.  
Interviewer – 00:06:29  
Oké en als een vestiging bijvoorbeeld bij jou aanklopt van hé Carlijn, ik heb een nieuw initiatief hoe en 
en het is misschien een goed initiatief op basis waarvan bepaal je dan van hé dat ze de tijd en de de 
middelen misschien het geld misschien krijgen om om iets uit te voeren. Hoe wordt dat bepaald?  
Geïnterviewde - 00:06:48  
Ja, als je het nu hebt over initiatieven dan is en als je het hebt over systemen, dan ligt dat natuurlijk 
niet op de vestiging. Dus als het een initiatief is wat wat goed lijkt te zijn, dan wordt het bij jullie 
neergelegd of bij MSF of waar dan ook. En dan is het aan jullie om te kijken of het kan en of het nou ja 
prioriteiten bepalen we natuurlijk wel meer gezamenlijk. Maar ook of het überhapt mogelijk is en of 
daar capaciteit voor vrij te maken is of niet.   
Interviewer – 00:07:22  
Ja en geld is dan, moet dat nog worden getoetst bij het MT of directieteam?  
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Geïnterviewde - 00:07:25  
Nee, ja, dat gaat via jullie bij het directieteam denk ik van Dennis.  
Interviewer – 00:07:29  
Ja, dat ligt een beetje aan hoe groot de investeringen zo is, denk ik, ja.  
Geïnterviewde - 00:07:34  
Precies, ja, precies.  
Interviewer – 00:07:36  
Oké hé en en inderdaad we hadden het net ook even kort over dat filmpje hè? Van de business en de 
IT laag zeg maar hoe volgens jou, hoe wordt de bedrijfsstrategie van Covebo hè, die die Henk dan 
uitdraagt, zeg maar wordt volgens jou vertaald naar een naar een IT strategie of heb je daar 
onvoldoende beeld bij? Is er denk je dat daar een een samenhang een goede samenhang in zit of dat 
dat nog beter zou kunnen?  
Geïnterviewde - 00:08:02  
Dat zou absoluut beter kunnen.   
Interviewer – 00:08:04  
Hè, dus je hebt bepaalde onderwerpen misschien wat wat Henk aandraagt, wordt daar ook echt naar 
gehandeld als in oké, als we, als hij dit zegt, dan moeten we met onze IT moet dit dit en dit gebeuren 
en daar zit ook een bepaalde roadmap in om daar te komen?  
Geïnterviewde - 00:08:19  
Ja, ik denk dat die vertaalslag, met name door Dennis wordt gemaakt natuurlijk, hè? Als je kijkt vanuit 
directie, maar wat? Ik weet niet of dit antwoord is op jouw vraag, maar wat we zo is, is dat het 
inderdaad het wordt benoemd. Het probleem wordt erkend, er wordt een oplossing voor gevonden 
en vervolgens wordt het opgepakt door degene die het leuk vinden en laat je het links liggen is het ook 
prima.  
Interviewer – 00:08:46  
Ja zo, er wordt niet echt naar gekeken dit staat op de roadmap en dit gaan we dit jaar ook echt doen, 
want dat hoort bij de strategie die we als bedrijf hebben. Dat, dat ontbreekt nog een beetje?  
Geïnterviewde - 00:08:54  
Een beetje heleboel dingen wel, maar op welke manier dan als je het bijvoorbeeld hebt over 
recruitment in Connexys. Dan doen wij de aanvragen doen we in Polen bijvoorbeeld hè? En je zet hem 
in het systeem en dan krijg ik kandidaten aangeleverd en die wijs je af of je accepteert ze. Nou en dan 
plaats je ze dan op het project en dan moet je kijken, klaar en dan komen die mensen aan en dan gaan 
ze starten. Nou, zo zou het moeten zijn, maar wat er ook gebeurt is dat mensen dubbele aantallen 
aanvragen in de hoop dat ze de helft krijgen. Dan is hun planning goed gevuld. Dan heeft Polen heeft 
een score van 50%. Ik kan me ook 100% halen en dat maakt ook feitelijk gezien niet uit. Maar wel als 
het op deze manier gaat. Maar er gebeurt ook dat wij naar Polen bellen en zeggen joh, ik heb 10 man 
nodig en die zegt ja, maar ik heb er maar 5, dus zet hem maar 5 in het systeem hè dus 100% score. 
Dus die scores zeggen natuurlijk helemaal niks. Dus als je het hebt over zuivere data eruit halen, ja dan 
slaat dit natuurlijk helemaal nergens op. Want hier kun je helemaal niets mee. Hier kun je niet van 
zeggen van oh ze scoren steeds 50%, oh daar moeten wat recruiters bij. Of nou, ze hebben telkens 
100%, terwijl ze eigenlijk maar 50% hebben gescoord en dan wordt er niet gezien dat er een recruiter 
bij moet, ik noem maar wat. Of meer op marketing geïnvesteerd moeten worden of noem het maar 
op welke mogelijkheden je hebt.  
Interviewer – 00:10:18  
Ja dus over die scores kun je niet echt iets iets?  
Geïnterviewde - 00:10:21  
Je kan ze nu uit het systeem halen, maar het zegt echt helemaal niks.  
Interviewer – 00:10:24  
Nee precies, precies.  
Geïnterviewde - 00:10:26  
En, dat is allemaal vrij. Ja best wel vrijblijvend.  
Interviewer – 00:10:31  
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Ja oke, dus daar mis je ja misschien een beetje dat die strategie ook echt gevolgd wordt en dat het ook 
opgevolgd wordt een beetje dan?  
Geïnterviewde - 00:10:38  
Nou ja, weet je, en dan wordt het weer een beetje hapsnap zoals ik vraag dan van joh maar waarom 
heeft die vestiging afgezegd? Ja, ze hebben geen bedden en dan kijk ik in Plan 4 Flex en dan hebben ze 
40 vrije bedden. Dus dan bel ik de vestiging en dan zeg ik joh, waarom heb je geen bedden? Ja, nee, 
maar dat kon niet met transport. Dan moet je dat, ja daar moet eigenlijk iemand bovenop zitten totdat 
ze denken, dat ga ik maar niet meer doen want dan krijg ik weer zo’n naar telefoontje waar ik geen zin 
in heb weetje wel dat.  
Interviewer – 00:11:02  
Blijft een beetje te vrijblijvend, dat betreft?  
Geïnterviewde - 00:11:04  
Ja, je kan gewoon doen wat je wil en het is allemaal prima. En ergens ook heel mooi, maar niet als je 
iets met die data wil doen.  
Interviewer – 00:11:11  
Nee precies oké. En, we hadden het inderdaad net al even kort daarover een de communicatie binnen 
de organisatie. Hoe, hoe verloopt de communicatie tussen de vestigingen en het Support Center wat 
is daarop jouw visie hoe dat nu verloopt?  
Geïnterviewde - 00:11:27  
En met betrekking tot de systemen dan, hè?  
Interviewer – 00:11:30  
Ja ja, gewoon überhaupt, zeg maar het het contact tussen de vestiging en Support Center zijn die 
alignt met elkaar of of zit daar teveel afstand tussen, of op welke vlakken zou dat beter kunnen?  
Geïnterviewde - 00:11:42  
Er zit teveel afstand tussen sowieso, dat is wat ik terug hoor. Het wordt als heel prettig ervaren als er 
regelmatig bezoek vanuit Support komt op de vestigingen. Ja en dat schiet er als eerste bij in, op het 
moment dat de druk te hoog wordt.  
Interviewer – 00:12:04  
Ja precies is dat zou wat jou betreft zou dat beter georganiseerd kunnen worden?  
Geïnterviewde - 00:12:09  
Ja, maar er zit ook een andere kant, die mensen kunnen natuurlijk ook hierheen komen hè? Een 
rondje dienst.  
Interviewer – 00:12:13  
Ja precies twee kanten op zeg maar, het is heel makkelijk om te klagen, maar het kan ook twee kanten 
op inderdaad.  
Geïnterviewde - 00:12:17  
Precies, inderdaad.  
Interviewer – 00:12:19  
Precies oké ja de verwachtingen bij het gebruik van Enterprise Architectuur, hè? Dus als je kijkt naar 
die plaat dat je echt een mooi overzicht hebt met met je bedrijfsprocessen, je applicatie en je 
technologie dat je ook kan kijken van oké hè? Als als er een nieuw systeem geïntroduceerd wordt, 
waar heeft dat dan impact op etc. Wat zijn jouw verwachtingen als Covebo Enterprise Architectuur 
zou implementeren of gebruiken? Hoe, hoe zou dat zich verhouden zeg maar tot de strategie binnen 
de organisatie? Denk je dat dat Covebo kan helpen zo'n zo'n overzicht en werken volgens een 
bepaalde architectuur met een bepaalde roadmap ergens naartoe. Bepaalde afspraken over 
architectuur wat meer standaarden eigenlijk, hoe zie jij dat?  
Geïnterviewde - 00:13:07  
Ja dubbel, ik denk dat het bedrijfsmatig heel erg goed zou zijn. Ja om keuzes te maken en en ja, 
volgens een bepaalde. Ja, ja absoluut en dat die data dan ook heel waardevol kunnen zijn. Maar ik heb 
persoonlijk een vrij blauw profiel, dus dus misschien ook wel logisch dat ik dat vind. Maar als je kijkt 
naar de de vrijheid en nou hè je kent ze wel bij Covebo, de cultuur van het bedrijf. Ja, denk je dan, dan 
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weet ik niet of dat heel erg goed past binnen die cultuur en of de mensen, de vestigingsmanagers, 
vestigingen sowieso daar nou heel erg gelukkig van worden en daar in meegaan.   
Interviewer – 00:13:52  
Ja er moet wel natuurlijk een bepaalde draagvlak ook van het ja van het hoger management en 
vestigingsmanagers zijn als je zoiets wilt implementeren.  
Geïnterviewde - 00:13:55  
Precies en wat ik altijd hele belangrijk vind, ze moeten er de voordelen van inzien. Als het ze iets 
oplevert, dan zullen ze sneller geneigd zijn om er ook daadwerkelijk iets mee te doen.  
Interviewer – 00:14:09  
Ja precies en dan is dit misschien voor hun in eerste instantie wat vaag om om niet direct de 
voordelen ervan inzien, omdat het meer ja eigenlijk een tool is wat je echt op lange termijn voordelen 
gaat opleveren.  
Geïnterviewde - 00:14:20  
Ja ja, precies. Dus die quick wins, weet je wel die die zijn gewoon heel belangrijk om die regelmatig 
erin te gooien.   
Interviewer – 00:14:28  
Ja nee inderdaad ja en dat is dit wat minder dit ja is een architectuur opzetten et cetera, dus je zegt 
eigenlijk bedrijfsmatig op de lange termijnvisie zou het wel goed zijn. Alleen qua cultuur denk je dat 
het lastig is, omdat ze snel quick wins willen hebben? Ze willen echt de voordelen ervan inzien?  
Geïnterviewde - 00:14:44  
Nou ja, en dan moet je de vraag stellen, wat willen wij? Hè, ik bedoel, wat is belangrijker? Is dat de 
cultuur die we hebben of is dat ja toch iets meer structuur?   
Interviewer – 00:14:57  
Ja ja, Het is hoe hoe wil je als organisatie daarmee omgaan? En vanuit de directie, ja. Oké en als we 
kijken naar het stukje IT systemen, applicaties, et cetera In het verleden. Nou, laten we zeggen, 10, 20 
jaar geleden, hè was het was het voor iedereen belangrijk dat ze computer het goed deed zeg maar 
daar draaide IT eigenlijk om hè? Dat het ondersteunend was. Zie jij binnen Covebo dat mensen IT en 
applicaties ook echt zien dat het voor hun werkt, bijvoorbeeld een een ATS systeem, hè zoals 
Connexys? Is is het wat dat betreft echt een een business enabler of zien mensen het nog steeds als ja 
leuk, mijn laptop moet het gewoon doen en dat is het zeg maar? Of zien ze ook echt nee, het kan ons 
helpen om meer omzet te maken, meer winst te maken, slimmer en sneller te werken. Denk je dat dat 
voldoende geland is binnen de organisatie?   
Geïnterviewde - 00:15:46  
Ja, ik denk zeker. Ik denk dat denk ik zeker wel. Ja. Ik denk dat het in het begin een noodzakelijk kwaad 
was, maar juist door die iedere keer die verbeteringen weet je wel dat hele Boomi gebeuren, dat alles 
wordt doorgeschoten naar het volgende systeem. Ja, dat maakt niet uit of je dat in MSF doet of aan de 
voorkant in Connexys, weet je wel? Nee, jawel, dat zien ze wel alleen voor de dagelijkse 
werkzaamheden. Niet voor het grote geheel of.  
Interviewer – 00:16:21  
Nee niet voor het holistische plaatje dat ze denken van hé, als we dit op deze manier inzetten, dan 
gaan we over een jaar of over 2 jaar gaan we dit bereiken bijvoorbeeld?  
00:16:27 – 00:16:55   
*Laptop geïnterviewde viel uit.  
Interviewer – 00:16:56  
Dus je zegt eigenlijk, IT zien mensen steeds meer als waarde, maar nog niet genoeg om om er echt 
helemaal de voordelen van in te zien?  
Geïnterviewde - 00:17:04  
Nee en als ze dan weer naar de output kijken in BI bijvoorbeeld daar zit, daar zit iedereen continu in 
te koekeloeren om te kijken hoe ze er voor staan, dus dat vinden ze dan wel weer heel interessant.  
Interviewer – 00:17:17  
Ja, dan gaat het over de centen natuurlijk, hè, dat.  
Geïnterviewde - 00:17:19  
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Ja ook, maar ook ja, ook over leegstand in de huisvesting. Ja dat ja, dat kan je doorvertalen naar naar 
geld inderdaad, absoluut. Daar zitten ze wel continu in te kijken, dan denk ik van ja, als je het aan de 
voorkant niet goed erin stopt, dan heb je daar ook niks aan dus ja.  
Interviewer – 00:17:32  
Nee, dat is eigenlijk de output van wat je doet in je dagelijkse werk. Ja, inderdaad.  
Geïnterviewde - 00:17:34  
Ja precies, dus ja, dat vinden ze wel razend interessant.  
Interviewer – 00:17:42  
Ja en en hoever in hoeverre ben jij met de ja de labels van Covebo in aanraking dus met Eurojob, met 
een VNOM, met Effect, dat soort labels eigenlijk.   
Geïnterviewde - 00:17:53  
Vorig jaar voor Eurojob, maar VNOM enzo niet dat is allemaal Bouw & Techniek.  
Interviewer – 00:18:02  
Ja oké.  
Geïnterviewde - 00:18:02  
En alleen Productie & Logistiek van Covebo, ja.  
Interviewer – 00:18:05  
Dus de Eurojob tak dan zeg maar hè?  
Geïnterviewde - 00:18:08  
Die heb ik nu niet meer erbij. Die heeft Ronald, ja.  
Interviewer – 00:18:11  
Oké, maar in het verleden heb je er wel mee te maken gehad toch?  
Geïnterviewde - 00:18:13  
Ja.  
Interviewer – 00:18:15  
Want als je bijvoorbeeld kijkt, hè, hier staat dan EA projecten, maar als je het hebt over IT projecten, 
laat ik het zo even noemen. Wat zijn, wat is de verhouding tussen Covebo en de en de 
dochterorganisaties om het zo te zeggen, zegt Covebo echt van jullie moeten deze projecten ook 
doen, hè? Dus jullie moeten bijvoorbeeld echt aansluiten bij onze systemen of zegt Covebo of of mag 
Eurojob haar eigen ja projecten definiëren en uitvoeren? Hoe is die verhouding daar tussen?  
Geïnterviewde - 00:18:45  
In principe had Eurojob helemaal geen systeem. Ja, ze hadden wel wat ze hadden MSF weet je wel, 
dus daarvan is wel gezegd, we gaan nou gewoon over naar ons MSF systeem. Maar een ATS hadden ze 
niet, dus daar stonden ze echt heel erg open voor dus die zijn gewoon aangehaakt op die van ons. Ja, 
maar zo zijn er ook andere zaken, BI vonden ze ook reuze interessant hadden ze ook allemaal niet 
weet je wel. Dus dat dat is het weer, als je ze de voordelen van dingen in kan laten zien, want dan gaan 
ze.  
Interviewer – 00:19:17  
Ja oké, want het is niet vanuit Covebo dat het echt wordt opgedrongen van hé, dit zijn onze principes 
als we jullie overnemen en dan moeten jullie ook dit dit en dit bij ons in het systeem komen, etcetera 
die harde afspraken die zijn er niet zeg maar?  
Geïnterviewde - 00:19:29  
Nee, maar ik denk dat dat uiteindelijk wel de bedoeling is. Maar het is prettiger als ze het uit zichzelf 
gewoon doen en de voordelen ervan inzien. Dus dan hoef je het niet te zeggen.  
Interviewer – 00:19:36  
Ja precies. Ja of een beetje gefaseerd, niet in een keer van als je ze overneemt van je moet hiermee 
werken of je moet hiermee werken.  
Geïnterviewde - 00:19:45  
Ja dat ook sowieso, en als je kijkt naar Effect en VNOM. Die zitten natuurlijk op Carerix en die blijven er 
op voor zover ik weet.   
Interviewer – 00:19:56  
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Oké, dus wat dat betreft hebben ze aan de voorkant wel best wel de ruimte om te kiezen wat ze zelf 
willen?  
Geïnterviewde - 00:20:03  
Ja daar werkten ze al mee en daar werken ze nog steeds mee al jaren. Dus ja ja.   
Interviewer – 00:20:11  
Oké, even kijken ja dan zijn we aanbeland bij de vraag 10 en dat is de laatste. Eigenlijk kan je 
beschrijven welke ervaring jij zelf en de organisatie hebben met Enterprise Architectuur überhaupt, 
hè? In de organisatie. Ja, hoe zie je dat? Denk je dat we voldoende nu kennis hebben en en ook dat 
het wordt uitgedragen binnen de organisatie of zou dat beter kunnen?  
Geïnterviewde - 00:20:36  
Kennis kan ik niet over oordelen, want dat ligt natuurlijk meer bij jullie. Ja, ik vind dat wij best wel eens 
kritischer mogen kijken naar wat wij, verplichten is natuurlijk altijd een slecht woord bij ons. We zijn 
natuurlijk wel begonnen met in MSF een aantal dingen dicht te zetten.   
Interviewer – 00:20:59  
Ja, dat is wel een eerste stap eigenlijk dat je zegt van hé, dit zijn eigenlijk richtlijnen die we willen 
hanteren?  
Geïnterviewde - 00:21:05  
Ja en daar gaan we ook nog weer vervolgstappen in maken en eigenlijk wordt dat vanuit de 
vestigingen ook wel ondersteund. Die hebben soms ook zoiets van het is zoveel geworden, zo 
ingewikkeld geworden, geef ons een paar mogelijkheden en dat is prima.  
Interviewer – 00:21:19  
Ja ja precies.  
Geïnterviewde - 00:21:21  
Weet je wel, in veel gevallen.  
Interviewer – 00:21:23  
Ja, want eigenlijk alles wat met regelgeving etcetera te maken heeft, dat wil je eigenlijk gewoon zo 
goed mogelijk, dat moet eigenlijk gewoon afgekaderd worden. De rest inderdaad wat je zegt, kan er 
wat meer vrijheid zijn op de gebieden waar het kan zeg maar en waar het mag.  
Geïnterviewde - 00:21:38  
Ja precies.  
Interviewer – 00:21:39  
Ja, dus, dus je ziet wel daarin een wel een verschuiving dat er steeds meer wordt dichtgezet hè om dat 
te kaderen?  
Geïnterviewde - 00:21:46  
Ja precies ja. We zijn de eerste stappen in ieder geval vorig jaar ingezet en dat vonden de vestigingen 
ook allemaal prima. En dan wordt het gewoon minder foutgevoelig en het zijn inderdaad toch die 
wettelijke kaders, dus ja wat heb je eraan om om alles maar op te laten?  
Interviewer – 00:22:04  
Ja precies precies. Nou dat, dan wil ik je hiervoor bedanken in ieder geval. Dat was de laatste vraag 
alweer. Dus ik ga even de opname stoppen.  
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Bijlage 6: Uitnodiging survey 
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Bijlage 7: Survey vragen 
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Bijlage 8: Survey antwoorden 
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Bijlage 9: Voorbeelden coderingsproces 

Stelling 1 

Tabel 43: Voorbeelden codering stelling 1 

 

 

 

 

 

Stelling 2 

Tabel 44: Voorbeelden codering stelling 2 
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Bijlage 10: Coderingsschema 
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