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Voorwoord 

 

Deze scriptie is het resultaat van de Postgraduate IT-audit Opleiding van de Vrije 

Universiteit, te Amsterdam. Graag zou ik van de gelegenheid gebruik willen maken om 

een aantal mensen te bedanken die mij gesteund hebben bij het scriptieproces.  

 

Allereerst wil ik mijn begeleidende bedrijfscoach, Roy Kremer, bedanken.  De hulp bij het 

praktijkonderzoek en alle verdiepende, vaak intensieve, discussies hebben een grote 

bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deze scriptie. Daarnaast wil ik mijn VU-

begeleider, René Matthijsse, voor zijn advies, aanbevelingen en uitleg.  

 

Arlette Getkate 

Wierden, april 2013 
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Samenvatting 

 

Tegenwoordig is de aanschaf van informatiesystemen een van de grootste investeringen 

voor een organisatie, zowel in geld als in tijd. Gezien de grote investeringen die met IT 

gemoeid zijn, vragen stakeholders in organisaties zich steeds meer af wat de IT-

investeringen hebben opgeleverd en welke verbeteringen in de toekomst mogelijk zijn. 

Binnen het vakgebied van informatiemanagement zijn verschillende onderzoeken gedaan 

naar de waarde van IT, veelal aangeduid met de term Value of IT. Veel van deze huidige 

theorieën zijn gericht op het beoordelen van Value of IT vooraf, de zogenaamde IT-

investeringsbeoordeling. Het deel van de theorie dat wel gericht is op het achteraf 

beoordelen van Value of IT, meet dit op organisatieniveau. Deze onderzoeken hebben 

niet kunnen aantonen dat er een positieve relatie bestaat tussen IT-investeringen en de 

organisatieprestaties. Een effect dat vaak wordt benoemd als “de productiviteitsparadox”. 

Steeds meer auteurs zijn het er daarom over eens dat het rendement van IT-

investeringen moet worden gemeten op primair procesniveau.  

 

In het midden- en kleinbedrijf (hierna: MKB) nemen IT-investeringen toe. Het MKB zijn 

ondernemingen met maximaal 250 medewerkers. Van alle Nederlandse organisaties valt 

99 procent in deze categorie. Het MKB is verantwoordelijk voor 58 procent van de omzet 

en 60 procent van de werkgelegenheid in Nederland. Een speciale groep binnen het MKB 

is het familiebedrijf. Van alle bedrijven in Nederland kan 69 procent gekwalificeerd 

worden als familiebedrijf. Het familiebedrijf verzorgt circa 49 procent van de 

werkgelegenheid en is verantwoordelijk voor 53 procent van het Bruto Nationaal Product. 

Hiermee nemen het MKB en het familiebedrijf een bijzondere plek in binnen de 

Nederlandse economie.   

 

Binnen het vakgebied IT-auditing is er nog weinig onderzoek gedaan naar deze 

doelgroep. Dit IT-audit onderzoek richt zich, met behulp van een eigen ontwikkeld 

toetsingsmodel, op het meten van IT-investeringen in relatie tot de efficiëntie van 

primaire bedrijfsprocessen in het MKB en het familiebedrijf. De bevindingen en de 

beschouwing laten zien dat het ontwikkelde toetsingsmodel een goed begin vormt. Het 

zal echter nog moeten worden doorontwikkeld en gevalideerd om het succesvol in te 

kunnen zetten, voor zowel MKB- en familiebedrijven, als grote organisaties.  
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Daarnaast geeft het onderzoek aanleiding tot een discussie over de consequenties en 

overwegingen voor het vakgebied IT-auditing. Het vakgebied zou: 

- Kunnen voorzien in richtlijnen voor en de voorwaarden waaronder (deels) gesteund 

zou kunnen worden op soft controls bij het uitvoeren van een IT-audit binnen het MKB 

en het familiebedrijf; 

- Praktische richtlijnen ontwikkelen voor de combinatie van audit en advies. Een 

veelbesproken combinatie die, zeker voor het MKB en het familiebedrijf, wellicht wel 

noodzakelijk is; 

- Faciliteren in een verdiepingsslag voor IT-auditors op zeer specifieke terreinen. Het 

benoemen van de identiteit van het vakgebied is hierbij cruciaal;  

- Voorzien in regelgeving en richtlijnen rond overige audits en adviesopdrachten. Zeker 

voor het huidige onderwerp, Value of IT, dient te worden bepaald welke plaats een 

dergelijk onderzoek inneemt binnen het vakgebied IT-auditing. Onder andere of de 

opdracht binnen de advies of overige audit kan worden geplaatst, aan welke richtlijnen 

en voorwaarden moet worden voldaan en of een oordeel wenselijk is en kan worden 

gegeven bij dergelijke opdrachten; 

- Een meer ‘principle based’-benadering hanteren voor de Gedrags- en Beroepsregels in 

plaats van te veel geboden en verboden; 

- Meer verkennen van de vraagkant in plaats van de nu vaak aanbod gedreven houding 

van sommige IT-auditors.   

 

Uiteindelijk gaat het om de vraagstellingen en doelstellingen van de opdrachtgever en het 

leveren van een kwalitatieve en/of kwantitatieve bijdrage aan de organisatie van de 

informatievoorziening, ongeacht of een vraagt ligt op het gebied van assurance, overige 

audit of advies.  

 

 

 

Sleutelwoorden: Value of IT, IT-audit, MKB, Familiebedrijven, IT-investeringen, 

efficiëntie, primaire bedrijfsprocessen. 
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1.  Introductie 

 

Tegenwoordig is de aanschaf van informatiesystemen een van de grootste investeringen 

voor een organisatie, zowel in geld als in tijd (Patel en Irani,1999; Berghout en Powell, 

2009). Gezien de grote investeringen die met IT gemoeid zijn, vragen stakeholders in 

organisaties zich steeds meer af wat IT-investeringen hebben opgeleverd en welke 

verbeteringen in de toekomst mogelijk zijn (Van der Zee, 2002; Gefen en Ragowsky, 

2005; Fijneman, 2006). Volgens Berghout en Powell (2009) kan het meten van het 

rendement van IT, naast inzicht, ook zorgen voor beheersing van volgende investeringen 

en hiermee zorgen voor een leereffect. Hierdoor wordt het van groot belang de effecten 

van IT-investeringen te kunnen meten.  

 

Binnen het vakgebied van informatiemanagement zijn verschillende onderzoeken gedaan 

naar de waarde van IT-investeringen, veelal aangeduid met de term Value of IT. Veel van 

deze huidige theorieën zijn gericht op het beoordelen van Value of IT vooraf, de 

zogenaamde IT-investeringsbeoordeling. Een standpunt dat zal worden toegelicht in 

hoofdstuk 2, het theoretisch onderzoek. Het deel van de theorie dat wel gericht is op het 

achteraf beoordelen van Value of IT, meet dit op organisatieniveau. Deze onderzoeken 

hebben niet kunnen aantonen dat er een positieve relatie bestaat tussen IT-investeringen 

en de organisatieprestaties (o.a. Strassman, 1985; Weill, 1992; Berndt en Morrison, 

1992; Gefen en Ragowsky, 2005). Dit effect wordt vaak benoemd als “de 

productiviteitsparadox”: investeringen in IT blijven groeien, zonder dat er 

rendementsverhogingen zijn bewezen (o.a. Berghout en Powell, 2009). Mooney, 

Gurbaxani en Kraemer (1995) wijzen dit toe aan de invloed die andere variabelen, zoals 

de strategie van een organisatie en de economische situatie, hebben op de 

organisatieprestaties.  

 

Steeds meer auteurs zijn het er daarom over eens dat het rendement van IT-

investeringen moet worden gemeten op procesniveau (o.a. Barua, Kriebel en 

Mukhopadhyay, 1995; Mooney et al.,1995; Gefen en Ragowsky, 2005). In de literatuur 

worden meerdere voordelen van IT-investeringen op bedrijfsprocessen genoemd, zoals 

een verhoogde effectiviteit, kwaliteit, innovativiteit, klanttevredenheid, coördinatie binnen 

organisaties, coördinatie met klanten en leveranciers, verbeterde managementinformatie 

en efficiëntie (o.a. Kraemer, Gurbaxani, Mooney, Dunkle en Vitalari, 1994). Hiermee 

geven veel auteurs aan dat rendement bestaat uit zowel financiële en niet-financiële 

variabelen (o.a. Love, Irani, Standing, Ling en Burn, 2005; Berghout, Schuurman en 

Wingerden, 2009).  

 

Tegelijkertijd geven deze auteurs ook de moeilijkheid van deze benadering: niet-

financiële variabelen zijn niet of moeilijk te kwantificeren. Voorbeelden hiervan zijn 
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verbeterde managementinformatie en traceerbaarheid van resources en eindproducten 

(Berghout en Powell, 2009). Hierdoor is het moeilijk te objectiveren wat IT-investeringen 

hebben opgeleverd. Berghout et al. (2009) zijn van mening dat wanneer rendement van 

IT-investeringen objectief en kwantificeerbaar gemaakt moeten worden, het best alleen 

de financieel meetbare aspecten meegenomen kunnen worden. Zij noemen hierbij 

efficiëntie als een kwantificeerbaar rendement van IT-investeringen.  

 

Efficiëntie is een van de kwaliteitsaspecten binnen het vakgebied IT-auditing. Van Praat 

en Suerink (1992) definiëren efficiëntie als “de verhouding tussen de behaalde resultaten 

en de gebruikte middelen”. Het meten van efficiëntie van primaire bedrijfsprocessen zou 

hiermee een goed begin kunnen zijn voor het oplossen van de productiviteitsparadox.  

 
Het MKB en het familiebedrijf 

Ook in het MKB nemen IT-investeringen toe (Ernst & Young, 2012) en ontstaat de vraag 

wat IT-investeringen objectief en kwantificeerbaar hebben opgeleverd en welke 

verbeteringen in de toekomst mogelijk zijn.   

 

Het MKB zijn ondernemingen met maximaal 250 medewerkers. Van alle Nederlandse 

organisaties valt 99 procent in deze categorie. Het MKB is verantwoordelijk voor 58 

procent van de omzet en 60 procent van de werkgelegenheid in Nederland1.  

 

Een speciale groep binnen het MKB vormt het familiebedrijf. Flören en Jansen (2005) 

hanteren de volgende definitie van een familiebedrijf: Een bedrijf is een familiebedrijf als 

het aan minimaal twee van de volgende drie criteria voldoet:  

- Meer dan vijftig procent van de eigendom is in handen van één familie;  

- Eén familie heeft beslissende invloed op de bedrijfsstrategie of op 

opvolgingsbeslissingen;  

- Een meerderheid of minimaal twee leden van de ondernemingsleiding zijn afkomstig 

uit één familie.  

 

Uit een onderzoek van Neyenrode Business Universiteit blijkt dat 69 procent van alle 

bedrijven in Nederland gekwalificeerd kan worden als familiebedrijf. Dit komt neer op 

ruim 260.000 familiebedrijven (Flören, Uhlaner en Berent-Braun, 2010). Uit hetzelfde 

onderzoek komt naar voren dat familiebedrijven circa 49 procent van de werkgelegenheid 

verzorgt en verantwoordelijk is voor 53 procent van het Bruto Nationaal Product. Hiermee 

neemt het familiebedrijf een bijzondere plek in binnen de Nederlandse economie (Flören, 

Uhlaner en Berent-Braun, 2011).  

 

                                                 

 
1 http://www.mkbservicedesk.nl/569/informatie-over-midden-kleinbedrijf.htm, geraadpleegd op 17-03-2013 

http://www.mkbservicedesk.nl/569/informatie-over-midden-kleinbedrijf.htm
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Binnen het vakgebied IT-auditing is er nog weinig onderzoek gedaan naar deze 

doelgroep. De Internal Federation of Accountants (IFAC) heeft de “Guide to using Internal 

Standards on Auditing in the Audits of Small- and Medium-Sized Entities” uitgebracht 

(IFAC, 2011). Hierin wordt wel verwezen naar IT-auditing, maar de guide is specifiek 

uitgebracht voor accountants. Binnen Nederland voegt de Samenwerkende 

Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten (SRA) het MKB en IT-

auditing deels samen. Deze organisatie is echter ook niet primair gericht op IT-auditors, 

maar op Register Accountants en Accountants-Administratieconsulenten2.   

 

Plaats van het onderzoek binnen het vakgebied IT-auditing 

Er zijn verschillende definities van IT-auditing in omloop. Zo definieert Moonen (1991) IT-

auditing als “het vakgebied dat zich bezighoudt met het beoordelen van de kwaliteit van 

de informatievoorziening in een omgeving waar sprake is van het gebruik van IT en van 

elektronische gegevensverwerking”. Kocks (1991) gebruikt de volgende definitie: “het 

vakgebied dat zich bezighoudt met het beoordelen alsmede het (richtinggevend) 

adviseren met betrekking tot kwaliteitsaspecten van objecten in een omgeving waar 

gebruik wordt gemaakt van automatisering/IT”. Van Praat en Suerink (1992) definiëren 

IT-Auditing als: “het vakgebied dat zich bezighoudt met de beoordeling en advisering bij 

objecten van de informatievoorziening in een omgeving waar gebruik wordt gemaakt van 

automatisering. Het doel hiervan is kwalitatief en/of kwantitatief een bijdrage te leveren 

aan een adequate organisatie van de informatievoorziening, waarbij de doelstellingen van 

de opdrachtgever gerealiseerd worden”. Van der Pijl (2000) definieert IT-auditing als: 

“het werkterrein dat betrokken is bij het beoordelen van en adviseren over het gebruik 

van IT in organisaties”. De NOREA, de beroepsorganisatie van IT-auditors, definieert IT-

auditing als de beoordeling van IT. Een IT-auditor geeft onpartijdige oordelen en adviezen 

over de kwaliteitsaspecten van IT (Fijneman, 2006). Ook de internationale IT-

auditberoepsorganisatie ISACA stelt het onafhankelijk en onpartijdig beoordelen van de 

kwaliteit van IT centraal (Fijneman, 2006). Uit de definities is op te maken dat onder IT-

auditing zowel assurance (attest) als advies valt. Een punt dat wordt ondersteund door 

Fijneman (2006).  

 

Het ‘NOREA-huis’ houdt deze onderverdeling ook aan en vult deze aan met overige IT-

audits. In figuur een is het ‘NOREA-huis’ met de bijbehorende structuur van de NOREA-

regelgeving weergegeven.  

 

                                                 

 
2
 https://www.sra.nl/over-sra, geraadpleegd op 23-03-2013 

https://www.sra.nl/over-sra


   Vrije Universiteit Amsterdam // Postgraduate IT Audit Opleiding // 2012 - 2013 

 

Scriptie A. Getkate 1088 
IT-auditing in het MKB en het familiebedrijf v1.0  Pagina 9 van 52 

 

Figuur 1: 'NOREA-huis' (uit: Studie Adviesdiensten, NOREA, 2012) 

 

De NOREA maakt onderscheid tussen assurance (C), overige audits (D) en advies (E). In 

een assuranceopdracht doet de IT-auditor een uitspraak (conclusie of oordeel) over 

kwaliteitsaspecten met betrekking tot een object van onderzoek of aspect uit het 

verleden (Fijneman, Roos Lindgren, Velman en Ho, 2011; NOREA, 2012). De 

belangrijkste kenmerken van een assuranceopdracht zijn: er is sprake van het tripartiet 

model bestaande uit de IT-auditor, verantwoordelijke partij en de beoogde gebruiker; er 

wordt gebruik gemaakt van een expliciet normenstelstel dat toetsing tot eenvoudige, 

objectieve en herhaalbare Soll-Ist vergelijkingen mogelijk maakt; en er wordt een 

conclusie met een bepaalde mate van zekerheid gegeven (Fijneman et al., 2011; NOREA, 

2012). Onder overige audits vallen onder andere quick scans, assessments en reviews. 

Vanuit de beroepsgroep is hier geen duidelijke definitie van (NOREA, 2012). 

Overeenkomstig met assuranceopdrachten doen deze overige audits ook een uitspraak 

over een object van onderzoek of aspect uit het verleden. Verschillen zijn dat er geen 

sprake hoeft te zijn van het tripartiet model en er meer vormvrijheid is dan bij een 

assuranceopdracht (NOREA, 2012). Bij adviesopdrachten doet de IT-auditor een uitspraak 

(advies) over een object van onderzoek of aspect in de toekomst. Het is bedoeld om de 

beoogde gebruiker te ondersteunen bij besluitvorming op het gebied van IT (NOREA, 

2012). De verantwoordelijke partij en de beoogde gebruiker zijn dezelfde en de beoogde 

gebruiker kan directer sturing geven aan de werkzaamheden (Van Praat en Suerink, 
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1992). Zoals te zien is in het ‘NOREA-huis’ gelden in alle gevallen de algemene Gedrags- 

en Beroepsregels voor Register EDP-auditors. Voor assuranceopdrachten zijn er naast de 

algemene Gedrags- en Beroepsregels het raamwerk en de richtlijn voor 

assuranceopdrachten. Voor overige audits en advies zijn er nauwelijks raamwerken of 

richtlijnen beschikbaar vanuit de beroepsgroep, een punt dat voor adviesopdrachten is 

onderzocht in de Studie Adviesdiensten (NOREA, 2012). In deze studie zijn de 

mogelijkheden tot en voorwaarden voor het formuleren van richtlijnen voor 

adviesopdrachten onderzocht, maar er zijn geen richtlijnen aangedragen.  

 

Dit IT-audit onderzoek richt zich op het kwantificeren van IT-investeringen in relatie tot 

de efficiëntie van primaire bedrijfsprocessen binnen, de binnen het IT-audit vakgebied 

nog relatief onbekende doelgroep, het MKB en het familiebedrijf. Dit onderzoek is onder 

andere gebaseerd op de tweeledige vraag die is ontstaan vanuit belanghebbenden binnen 

organisaties: wat hebben IT-investeringen kwantitatief opgeleverd en welke 

verbeteringen zijn in de toekomst mogelijk op dit gebied? Door deze tweeledige vraag 

kan het onderzoek zowel als een overige audit als advies worden geclassificeerd, 

aangezien het zowel een “uitspraak” wil doen over het verleden als advies wil geven ter 

ondersteuning van besluitvorming in de toekomst. Het gebrek aan definities en richtlijnen 

vanuit de beroepsgroep geven geen duidelijkheid over de plaats van dit onderzoek binnen 

het IT-audit vakgebied. Duidelijk is wel dat er in ieder geval geen sprake is van een  

assuranceopdracht is, aangezien het tripartiet model niet gehanteerd wordt (de 

verantwoordelijke partij en de beoogde gebruiker zijn dezelfde), er geen expliciet 

normenstelstel beschikbaar is dat toetsing tot eenvoudige, objectieve en herhaalbare 

Soll-Ist vergelijkingen mogelijk maakt (een punt dat zal worden toegelicht in het 

volgende hoofdstuk) en er geen conclusie met een bepaalde mate van zekerheid wordt 

gegeven.  

 

Bovenstaande introductie resulteert in de volgende centrale onderzoeksvraag:  

Op welke wijze kunnen, binnen het vakgebied IT-auditing, IT-investeringen in relatie tot 

de efficiëntie van primaire bedrijfsprocessen in het MKB en het familiebedrijf worden 

gekwantificeerd?  

 

De centrale onderzoeksvraag wordt onderverdeeld in de volgende deelvragen: 

1. Welke frameworks, methoden of technieken zijn hanteerbaar om IT-investeringen in 

relatie tot de efficiëntie van primaire bedrijfsprocessen te kwantificeren binnen het 

MKB en het familiebedrijf? (beschrijvend) 

2. Welke bevindingen komen naar voren wanneer een IT-audit naar IT-investeringen in 

relatie tot de efficiëntie van primaire bedrijfsprocessen wordt uitgevoerd in een MKB 

en familiebedrijf? (analyserend) 
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3. Onder welke voorwaarden kan een IT-audit worden uitgevoerd naar IT-investeringen 

in relatie tot de efficiëntie van primaire bedrijfsprocessen binnen het MKB en het 

familiebedrijf? (beschouwend) 

 

Het volgende hoofdstuk beschrijft het theoretisch onderzoek naar frameworks, methoden 

en technieken op het gebied van Value of IT, het MKB en het familiebedrijf en primaire 

bedrijfsprocessen. In hoofdstuk drie zal het ontwikkelde toetsingsmodel worden 

toegelicht. De bevindingen uit het praktijkonderzoek worden gegeven in hoofdstuk vier. 

In hoofdstuk vijf wordt een beschouwing uiteengezet naar aanleiding van de bevindingen. 

Hoofdstuk zes geeft antwoord op de onderzoeksvraag en vormt hiermee de conclusie van 

het onderzoek. In het laatste hoofdstuk worden de literatuurreferenties gegeven.  
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2. Theoretisch onderzoek 

 

 

2.1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk staat de eerste deelvraag van dit onderzoek centraal: Welke frameworks, 

methoden of technieken zijn hanteerbaar om IT-investeringen in relatie tot de efficiëntie 

van primaire bedrijfsprocessen te kwantificeren binnen het MKB en het familiebedrijf? In 

de hoofdstukken 2.2, 2.3 en 2.4 wordt de bestaande literatuur over, respectievelijk, 

Value of IT, het MKB en het familiebedrijf en primaire bedrijfsprocessen beschreven. 

Hoofdstuk 2.5 geeft een samenvatting van het hoofdstuk en beantwoordt de eerste 

deelvraag van dit onderzoek.  

 

 

2.2 Value of IT  

 

Tegenwoordig is de aanschaf van informatiesystemen een van de grootste investeringen 

voor een organisatie, zowel in geld als in tijd (Patel en Irani,1999; Berghout en Powell, 

2009). Gezien de grote investeringen die met IT gemoeid zijn, vragen stakeholders in 

organisaties zich steeds meer af wat IT-investeringen hebben opgeleverd en welke 

verbeteringen in de toekomst mogelijk zijn (Van der Zee, 2002; Gefen en Ragowsky, 

2005; Fijneman, 2006). Volgens Berghout en Powell (2009) kan het meten van het 

rendement van IT, naast inzicht, ook zorgen voor beheersing van volgende investeringen 

en hiermee zorgen voor een leereffect. Hierdoor wordt het van groot belang de effecten 

van IT-investeringen te kunnen meten.  

 

Binnen het vakgebied van informatiemanagement zijn verschillende onderzoeken gedaan 

naar (het meten en beoordelen van) de waarde van IT, veelal benoemd als Value of IT. In 

deze paragraaf worden een aantal frameworks, methoden en technieken uiteengezet die 

behandeld worden in dit vakgebied en gerelateerde literatuur.  

 

2.2.1 “BtripleE” framework  

Volgens Van der Zee (2002) moeten organisaties inzicht krijgen in hoe de 

bedrijfsstrategie, -processen en –activiteiten zijn gekoppeld met de toepassing van IT 

(IT). Om dit te meten moet de waarde van IT systematisch en consistent worden 

gemeten door middel van een “IT measurement program”. Een dergelijk programma 

moet bestaan uit een management framework en het selecteren van aantal sleutel 

prestatie indicatoren om de waarde van IT te meten.  
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Van der Zee (2002) heeft het “BtripleE” framework ontwikkeld dat kan dienen als 

dergelijk management framework. In het framework wordt gemeten in hoeverre: 

- IT bijdraagt aan de bedrijfsdoelstellingen en –strategie,  de “Business value of IT”; 

- IT effectief de bedrijfsprocessen, -activiteiten en werknemers ondersteunt, de 

“Effectiveness of IT; 

- IT Supply op een lijn ligt met de bedrijfseisen en wordt geleverd tegen minimale 

kosten, respectievelijk de “Effectiveness of IT Supply” en “Efficiency of IT Supply”.  

 

“Business Value of IT” 

De “Business Value of IT” kan volgens Van der Zee (2002) gemeten worden door IT-

investeringen te koppelen aan organisatieverbeteringen op drie gebieden: 

1. Financiële prestaties. Deze worden gemeten door  financiële indicatoren als omzet, 

winst en productiviteit; 

2. Bedrijfsprestaties. Deze worden gemeten door niet-financiële indicatoren als 

concurrentievermogen, productontwikkeling, doorlooptijden en klanttevredenheid; 

3. Strategische prestaties. Deze worden gemeten met behulp van kritische 

succesfactoren.   

 

Een methode die gebruikt kan worden om deze prestaties in kaart te brengen is de 

Business Balanced Scorecard. De Business Balanced Scorecard combineert financiële en 

niet-financiële prestatie indicatoren en bestaat uit vier perspectieven(Van der Zee, 2002): 

financieel, intern, innovatie en klant. Op elk perspectief kan de organisatie doelstellingen, 

en daarbij behorende prestatie indicatoren en kritische succesfactoren, formuleren en 

monitoren (Honing en Schotanus, 2003). Ook in andere onderzoeken naar de waarde van 

IT-investeringen wordt de Business Balanced Scorecard gebruikt. Zo gebruiken Rosemann 

en Wiese (1999) de Business Balanced Scorecard om de doelstellingen van de 

implementatie van informatiesystemen te beschrijven en te beoordelen of de 

doelstellingen zijn behaald. De auteurs nemen efficiëntie, effectiviteit, klanttevredenheid, 

kwaliteit en innovativiteit mee als doelstellingen. Mooney et al. (1995) nemen bij hun 

onderzoek naar de waarde van IT-investeringen mee in hoeverre IT een vervanging is 

voor arbeid, doorlooptijden zijn verbeterd en informatievoorziening is verbeterd. Law en 

Ngai (2007) hebben aan meerdere stakeholders gevraagd in hoeverre de doelstellingen, 

zoals bepaald door het management, zijn behaald. Doelstellingen die in hun onderzoek 

zijn meegenomen zijn: het voorkomen van fouten, kwaliteit, versimpeling van het proces, 

coördinatie binnen de organisatie en coördinatie tussen organisaties. Honing en 

Schotanus (2003) maken ook gebruik van de Business Balanced Scorecard. In hun 

onderzoek verwijst het interne perspectief naar de efficiëntie in de primaire 

bedrijfsprocessen. Volgens hen kan efficiëntie worden beoordeeld door het meten van de 

doorlooptijd van processen. Vervolgens hebben ze deze methoden toegepast op het 

inkoopproces, waarbij ze efficiëntievariabelen hebben meegenomen als de doorlooptijd 

van inkoopaanvragen, de doorlooptijd van bestellingen, het aantal bestellingen per 
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medewerker en de omloopsnelheid van de voorraad. Voor deze variabelen is gekozen, 

omdat ze objectief en kwantificeerbaar zijn.  

 

“Effectiveness of IT” 

De “Effectiveness of IT” kan gemeten worden door te bepalen in hoeverre IT voldoet aan 

de eisen (requirements) die voortvloeien uit (Van der Zee, 2002): 

- De bedrijfsprocessen en –activiteiten; 

- Werknemers, die eisen stellen aan functionaliteit en beschikbaarheid; 

- IT Supply, waarin eisen worden gesteld aan applicaties en infrastructuur.  

Hiermee kijkt “Effectiveness of IT” naar een combinatie van gebruikersgeoriënteerde 

indicatoren en indicatoren die voortkomen uit de meer technische eisen van IT (Van der 

Zee, 2002). De indicatoren zijn afgeleid uit eisen aan producten, diensten, processen, 

activiteiten en gebruikers. Bij het meten van “effectiveness of IT” wordt gekeken naar de 

mate waarin processen zijn geautomatiseerd, de zogenaamde dekkingsgraad. Daarnaast 

wordt gekeken naar de beschikbaar en gebruikerstevredenheid. Dit laatste wordt onder 

andere bepaald door de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, flexibiliteit, 

betrouwbaarheid en beveiliging (Van der Zee, 2002). Als laatste wordt gekeken naar de 

mate van onderhoudbaarheid van de applicaties en onderliggende infrastructuur. 

 

“Effectiveness and Efficiency of IT Supply” 

Indien de IT geleverd wordt in lijn met de bedrijfseisen spreken we van “Effectiveness of 

IT”. “Efficiency of IT” kijkt naar de kosten die gemoeid zijn met de supply. Volgens Van 

der Zee (2002) gaan de twee moeilijk samen en is de IT supply van een organisatie óf 

efficiënt-georiënteerd óf effectief-georiënteerd. Efficiënt-georiënteerde IT supply is gericht 

op het oplossen van technische problemen en het optimaliseren van productiviteit. 

Effectief-georiënteerde IT supply is gericht op informatie inhoud, gebruik van systemen 

en de impact op gebruikers. Van der Zee (2002) maakt onderscheid tussen vijf supply 

processen waarvoor de effectiviteit en efficiëntie kan worden bepaald aan de hand van 

prestatie indicatoren: 

- IT Supply Management; 

- Account management; 

- IT Development Management; 

- IT Infrastructure Management; 

- Client support. 

 

Van der Zee (2002) geeft aan dat zijn framework geen direct, objectief en 

kwantificeerbaar antwoord geeft op de vraag wat IT-investeringen daadwerkelijk hebben 

opgeleverd. Doelstellingen zullen voor elke organisatie anders zijn en de meting van de 

waarde van IT zal hiermee verschillen per organisatie. Het “BtripleE” framework biedt 
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organisaties een context waarin ze op zoek kunnen gaan naar hun eigen definitie van de 

waarde van IT-investeringen en dit consistent en systematisch te kunnen meten.  

 

 

2.2.2 Val IT Framework 

Het uitgangspunt van het Val IT framework is dat IT-investeringen veel kunnen 

opleveren, maar alleen met de juiste governance, managementprocessen en volledige 

commitment van alle lagen van het management. Het Val IT framework vormt een 

aanvulling op het CobIT framework van het IT Governance Institute. Waar CobIT de 

middelen uiteenzet die beschikbaar zijn om bij te dragen aan het waardecreatieproces, 

biedt Val IT organisaties een structuur die nodig is om de bedrijfswaarde van IT-

investeringen te meten, monitoren en optimaliseren (IT Governance Institute, 2008).  

 

In het Val IT framework wordt waarde gedefinieerd als de totale levenscyclus van baten 

na aftrek van kosten, gecorrigeerd voor risico en (in het geval van 

financiële waarde) voor de tijdswaarde van geld (IT Governance Institute, 2008). Het Val 

IT framework neemt dus zowel kwantitatieve als niet-kwantitatieve baten mee.  

 

Het Val IT framework bestaat uit een set grondbeginselen en een aantal ondersteunende 

processen om deze grondbeginselen in te bedden in de organisatie. De processen worden 

onderverdeeld in een aantal sleutelactiviteiten voor het management (IT Governance 

Institute, 2008). De grondbeginselen kunnen worden samengevat in zeven beginselen: 

IT-investeringen zullen: 

1. Worden beheerd als portfolio investeringen; 

2. De volledige scope van activiteiten bevatten die nodig zijn om bedrijfswaarde te 

bereiken; 

3. Worden gemanaged tijdens hun volledige economische levensduur. 

Waardecreatie activiteiten zullen: 

4. Erkennen dat er verschillende soorten investeringen zijn die op verschillende wijze 

worden geëvalueerd en gemanaged; 

5. Prestatie indicatoren definiëren, monitoren en (bij afwijkingen) bijstellen; 

6. Alle stakeholders betrekken en verantwoordelijkheden voor waardecreatie toewijzen; 

7. Continue worden gemonitord, geëvalueerd en verbeterd.  

 

De beginselen worden binnen het Val IT framework toegepast binnen drie domeinen (IT 

Governance Institute, 2008):  Value governance,  Portfolio management en 

Investeringsmanagement. Binnen elk domein heeft het Val IT framework een aantal 

processen en sleutelactiviteiten ten behoeve van de ondersteuning van het management 

gedefinieerd.  
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Value governance 

Value governance moet ervoor zorgen dat waardecreatieprocessen worden ingebed in de 

organisatie, waardoor een optimaal rendement uit IT-investeringen wordt behaald. De 

belangrijkste processen en sleutelactiviteiten van het management moeten onder andere 

gericht zijn op (IT Governance Institute, 2008): 

- Het bepalen van een governance framework dat is geïntegreerd met de governance 

van overige bedrijfsonderdelen; 

- Het zorgen voor strategische richting voor investeringsbeoordelingen; 

- Het definiëren van de kenmerken van de investeringsportfolio’s; 

- Het continue verbeteren van waarde management.  

 

Portfolio management 

Portfolio management moet zorgen voor het behalen van optimale waarde uit de portfolio 

van IT-investeringen. Portfolio management helpt het management van een organisatie 

onder andere met (IT Governance Institute, 2008): 

- Het definiëren van investeringsdrempels; 

- Het evalueren, rangschikken en selecteren (of afwijzen) van nieuwe IT-investeringen; 

- Het beheren en optimaliseren van de totale investeringsportfolio; 

- Het monitoren van en rapporteren over de portfolioprestaties.  

 

Investeringsmanagement 

Investeringsmanagement moet ervoor zorgen dat ook individuele IT-investeringen 

bijdragen aan de optimale waarde. Investeringsmanagement helpt het management van 

een organisatie onder andere met (IT Governance Institute, 2008): 

- Het identificeren van bedrijfseisen; 

- Het analyseren van alternatieven; 

- Het definiëren van de IT-investering en een gedetailleerde business case onderhouden 

gedurende de economische levensduur van de investering; 

- Het toewijzen van duidelijke verantwoordelijkheden rond de IT-investering; 

- Het monitoren van en rapporteren over de individuele prestaties van de IT-

investering.  

 

Samengevat biedt het Val IT framework organisaties een structuur die kan ondersteunen 

bij het meten, monitoren en optimaliseren van de bedrijfswaarde van IT-investeringen.  

De structuur bestaat uit grondbeginselen, processen en activiteiten. Het framework moet 

het management (vooraf) ondersteunen bij IT-investeringsbeoordelingen, maar ook 

(achteraf) bij het bepalen en optimaliseren van de toegevoegde waarde van de IT-

investeringen (IT Governance Institute, 2008). Hoewel het framework dus deels gericht is 

op het beoordelen van de baten van IT-investeringen achteraf, ligt het framework niet 

specifiek toe hoe en met welke variabelen de baten gemeten moeten worden.  
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2.2.3 KBR-methode 

In het handboek EDP Auditing worden drie niveaus van kosten en baten van IT-

investeringen onderscheiden (Heemstra en Kusters, 2000): 

1. Het applicatieniveau waarin wordt gekeken naar de bijdrage van een applicatie voor 

de organisatie; 

2. Het IT-investeringsniveau waarin wordt afgewogen welke IT-investeringen zullen 

worden gedaan; 

3. Het organisatieniveau waarin de toegevoegde waarde van de IT-investeringen wordt 

berekend.  

Bij alle drie niveaus worden moeilijkheden onderkend. Zo is de toegevoegde waarde op 

organisatieniveau (niveau drie) moeilijk meetbaar en moeilijk uit te drukken in 

kwantitatieve en financiële voordelen, vinden organisaties het lastig en complex om IT-

investeringsaanvragen te beoordelen (niveau twee) en zijn de vragen wat de kosten en 

baten zijn van een applicatie, welke effect dit heeft op bedrijfsprocessen en –activiteiten 

en hoe zo optimaal mogelijk gebruikt kan worden gemaakt van de applicatie moeilijk te 

beantwoorden (niveau een).  

 

De Kosten, Baten, Risico-methode (KBR-methode) is een methode om IT-

investeringsaanvragen te beoordelen (Heemstra en Kusters, 2000). De methode is 

ontwikkeld door de Technische Universiteit Eindhoven in opdracht van het Ministerie van 

Verkeer en Waterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer. De kern van de methode is het 

KBR-formulier. Op dit formulier staan de kosten, baten en risico’s van een enkele IT-

investering. Dit formulier kan vervolgens worden gebruikt om verschillende IT-

investeringen met elkaar te vergelijken.  

 

Kosten 

De KBR-methode maakt onderscheid tussen ontwikkel-, onderhouds-, beheers- en 

gebruikskosten (Heemstra en Kusters, 2000). Onder ontwikkelkosten vallen interne en 

externe kosten. Interne kosten verwijzen naar de organisatorische belasting, zoals 

interne personeelskosten. Externe kosten zijn kosten die direct aan een uitgave 

gekoppeld kunnen worden. De KBR-methode onderscheidt bij de ontwikkelkosten: 

personeels-, hardware-, software- en overige kosten.  Het grootste deel van de kosten 

treedt op na oplevering (Heemstra en Kusters, 2000). Hierdoor moeten ook onderhouds-, 

beheers- en gebruikskosten meegenomen worden in de analyse.  

 

Baten 

De KBR-methode maakt onderscheid tussen kwantificeerbare en niet-kwantificeerbare 

baten en systemen die operationele processen automatiseren en innovatieve systemen 

(Heemstra en Kusters, 2000). Bij systemen die operationele processen automatiseren 
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zullen kwantificeerbare baten hoog zijn en niet-kwantificeerbare baten minder hoog. Voor 

innovatieve systemen zal dit vice versa werken. De KBR-methode verdeelt 

kwantificeerbar baten in directe en indirecte, wederkerende en eenmalige baten. De 

methode legt niet uit hoe deze baten moeten worden gemeten. Er worden vijf niet-

kwantificeerbare baten benoemd:  

- Strategic match: in hoeverre ondersteunt de IT-investering de doelstellingen van de 

organisatie?; 

- Managementinformatie: in hoeverre wordt managementinformatie verschaft over het 

primaire bedrijfsprocessen?;   

- Concurrentievoordeel: In hoeverre is de organisatie in staat zich te onderscheiden ten 

opzichte van de concurrentie?;  

- Concurrentiepositie: Indien het IT-project faalt, in hoeverre zal dit een negatief gevolg 

hebben voor de concurrentiepositie?; 

- Infrastructuur match: In hoeverre maakt de IT-investering de gewenste 

informatietechnische infrastructuur van de organisatie mogelijk? 

 

Risico’s 

De KBR-methode onderscheidt zeven globale risicofactoren: organisatierisico,  

specificatierisico, risico met betrekking tot de complexiteit van het applicatiegebied, 

technisch risico, infrastructuurrisico, projectdoorlooptijd en politiek risico. De risico’s 

worden geclassificeerd door middel van een waardering op een schaal (Heemstra en 

Kusters, 2000).  

 

Volgens het Handboek EDP Auditing moet de KBR-methode het management beter inzicht 

geven in de kosten, baten en risico's van IT-investeringen. Door dit betere inzicht zou het 

management beter in staat moeten zijn IT-investeringsbeoordelingen te maken en de 

kosten, baten en risico’s van een applicatie in te schatten. De KBR-methode wordt niet 

toegepast om de toegevoegde waarde van de IT-investeringen voor de gehele organisatie 

(achteraf) te meten (Heemstra en Kusters, 2000).  

 

 

2.2.4 DEA-techniek 

DEA (Data Envelopment Analysis) is een mathematische programmeertechniek welke in 

veel literatuur wordt gebruikt voor het analyseren van performance van IT-investeringen, 

voornamelijk op het gebied van efficiëntie en productiviteit (Emrouznejad, Parker en 

Tavares, 2008). De efficiëntie van organisaties wordt, door het gebruik van de techniek, 

met elkaar vergeleken.  

 

Frei en Harker (1996) maken gebruik van de DEA-techniek om een rendementsanalyse 

bij banken uit te voeren en een uitspraak te kunnen doen hoeveel inefficiëntie te wijten is 

aan slecht procesontwerp en hoeveel aan een slechte uitvoering. Ook Shafer en Byrd 
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(2000) gebruiken de DEA-techniek om de efficiëntie van IT-investeringen te meten op 

organisatieniveau. Hierbij hebben ze de groei in verkoop en de groei in netto-inkomsten, 

beide relatief tot de industrie, gekozen als metingen voor organisatieprestatie. Omdat de 

DEA-techniek meerdere organisaties met elkaar vergelijkt is de techniek goed bruikbaar 

wanneer een uitspraak moet worden gedaan over een groep organisaties, bijvoorbeeld 

een branche (Shafer en Byrd, 2000). De grootste beperking van de DEA-techniek is 

volgens Frei en Harker (1996) dat de efficiëntiecijfers relatief zijn. Met elke toename van 

de dataset zullen cijfers en uitkomsten wijzigen. Hierdoor kan de techniek niet worden 

gebruikt voor een rendementsmeting bij een enkele organisatie. 

 

2.2.5 Overige methoden  

Overige methoden zijn, net als de KBR-methode, voornamelijk gericht op IT-

investeringsbeoordelingen vooraf en niet op een IT-waardebeoordeling achteraf. Er zijn 

talrijke overige methoden te onderkennen. In het Handboek EDP Auditing wordt het 

volgende onderscheid gemaakt voor de overige methoden (Heemstra en Kusters, 2000): 

- Financiële methoden; 

- Multicriteria methoden; 

- Ratio-methoden; 

- Portfolio-methoden.  

 
Financiële methoden 

Financiële methoden drukken consequenties van IT-investeringen uit in geld. De ingaande 

en uitgaande geldstromen van een organisatie worden inzichtelijk gemaakt. Klassieke 

voorbeelden van financiële methoden zijn gemiddelde rentabiliteit, terugverdientijd, netto 

contante waarde en return on investment (Renkema en Berghout, 2005). Beslissers 

houden zich steeds meer bezig met de niet-financiële consequenties van IT-investeringen 

(Kaplan, 1986; Renkema en Berghout, 2005). Gevoeligheidsanalyses, het gebruik van 

zekerheidsequivalenten en de optie-theorie worden dan ook gebruikt als aanvullingen op 

de klassieke, financiële methoden (Renkema en Berghout, 2005). De financiële 

portfoliotheorie is een meer recente aanvulling die kan worden toegepast voor het 

kwantitatief afwegen van IT-rendement versus IT-risico (Renkema en Berghout, 2005).  

 
Multicriteria methoden 

Multicriteria methoden nemen zowel kwantitatieve als kwalitatieve consequenties van IT-

investeringen mee (Renkema en Berghout, 2005). Er zijn verschillende varianten, maar 

er wordt meestal gewerkt volgens de volgende aanpak. Eerst worden alle 

beslissingscriteria in beeld gebracht. Vervolgens worden scores en een relatief gewicht 

toegekend. De eindscore bestaat uit een vermenigvuldiging van de scores en het 

relatieve gewicht (Renkema en Berghout, 2005). De information economics methode, de 

SIESTA methode en het gebruik van de Business Balanced Scorecard zijn voorbeelden 

van multicriteria methoden (Renkema en Berghout, 2005).  
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Ratio-methoden 

Ratio-methoden gebruiken voornamelijk financiële ratio’s om bedrijven met elkaar te 

kunnen vergelijken (Renkema en Berghout, 2005). Voorbeelden van dergelijke ratio’s zijn 

de omzet gerelateerd aan de totale uitgaven aan IT en de winst gerelateerd aan de 

opbrengsten van IT. Ratio’s kunnen ook door niet-financiële variabelen worden bepaald, 

zoals het aantal werknemers of aantal geleverde eenheden. De ‘Return on Management’ 

methode en methode IT-assessment zijn voorbeelden van ratio-methoden (Renkema en 

Berghout, 2005).   

 
Portfolio-methoden 

Portfolio-methoden zijn veelgebruikte methoden bij beslissingen in organisaties 

(Renkema en Berghout, 2005). Verschillende investeringsvoorstellen worden uiteengezet 

met behulp van beslissingscriteria. De methode van Bedell en investeringsportfolio’s zijn 

voorbeelden van portfolio-methoden (Renkema en Berghout, 2005).  

 

Bovenstaande methoden zijn slechts enkele voorbeelden van vele beschikbare methoden. 

Zoals gezegd zijn ze voornamelijk gericht op IT-investeringsbeoordelingen vooraf en niet 

op een IT-waardebeoordeling achteraf. Welke methode gebruikt dient te worden is 

afhankelijk van de situatie, van de criteria, financiële en/of niet-financiële, die in de 

beoordeling betrokken dienen te worden en de gewenste presentatievorm (Renkema en 

Berghout, 2005). Volgens Renkema en Berghout (2005) kunnen methoden gecombineerd 

worden en dienen investeringsbeoordelaars open te staan voor specifieke wijzigingen 

afhankelijk van de omstandigheden. 

 

 

2.3 MKB en familiebedrijven 

 

Het MKB zijn ondernemingen met maximaal 250 medewerkers. Van alle Nederlandse 

organisaties valt 99 procent in deze categorie. De Europese Commissie maakt 

onderscheid in middelgrote, kleine en micro ondernemingen. Middelgrote ondernemingen 

hebben minder dan 250 werknemers en een jaaromzet van maximaal vijftig miljoen euro 

of een jaarlijks balanstotaal kleiner dan of gelijk aan 43 miljoen euro. Kleine 

ondernemingen hebben minder dan vijftig werknemers, een netto-jaaromzet van 

maximaal tien miljoen euro of een balanstotaal kleiner dan of gelijk aan tien miljoen euro. 

Micro ondernemingen hebben minder dan tien werknemers, een jaaromzet van maximaal 

twee miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal kleiner dan of gelijk aan twee miljoen 

euro. Het MKB is verantwoordelijk voor 58 procent van de omzet en 60 procent van de 

werkgelegenheid in Nederland3.  

                                                 

 
3 http://www.mkbservicedesk.nl/569/informatie-over-midden-kleinbedrijf.htm, geraadpleegd op 17-03-2013 

http://www.mkbservicedesk.nl/774/hoe-maak-winst-verlies-rekening.htm
http://www.mkbservicedesk.nl/569/informatie-over-midden-kleinbedrijf.htm
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Een speciale groep binnen het MKB vormt het familiebedrijf. Flören en Jansen (2005) 

hanteren de volgende definitie van een familiebedrijf: Een bedrijf is een familiebedrijf als 

het aan minimaal twee van de volgende drie criteria voldoet:  

- Meer dan vijftig procent van de eigendom is in handen van één familie;  

- Eén familie heeft beslissende invloed op de bedrijfsstrategie of op 

opvolgingsbeslissingen;  

- Een meerderheid of minimaal twee leden van de ondernemingsleiding zijn afkomstig 

uit één familie.  

 

Uit een onderzoek van Neyenrode Business Universiteit blijkt dat 69 procent van alle 

bedrijven in Nederland gekwalificeerd kan worden als familiebedrijf. Dit komt neer op 

ruim 260.000 familiebedrijven (Flören et al. 2010). Uit hetzelfde onderzoek komt naar 

voren dat familiebedrijven circa 49 procent van de werkgelegenheid verzorgt en 

verantwoordelijk is voor 53 procent van het Bruto Nationaal Product. Hiermee neemt het 

familiebedrijf een bijzondere plek in binnen de Nederlandse economie (Flören et al., 

2011).  

 

Hoewel niet alle familiebedrijven te classificeren zijn als middelgrote, kleine of micro 

ondernemingen valt het grootste deel van de familiebedrijven wel onder het MKB. De 

eigenschappen en problematiek die het MKB kenmerkt, kenmerkt hiermee ook 

grotendeels het familiebedrijf, aangevuld met de specifieke problematiek binnen 

familiebedrijven over voornamelijk bedrijfsopvolging. De eigenschappen en problematiek 

van beide doelgroepen wordt toegelicht aan de hand van het drieluik dat Flören en Jansen 

(2010) hebben geschreven over het familiebedrijf, aangevuld met relevante theorie over 

het MKB. Het drieluik van Flören en Jansen (2010) is gebaseerd op drie contrasterende 

ideologieën: management, ondernemerschap en paternalisme (zie figuur twee).  
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Figuur 2: Drie contrasterende ideologieën van het familiebedrijf (bron: Flören en Jansen, 2010) 

 

Het eerste boek van het drieluik: “Management en het familiebedrijf” richt zich op het 

aanbrengen van structuur binnen een familiebedrijf (Flören en Jansen, 2006). Het tweede 

boek: “Ondernemerschap en het familiebedrijf” staat in het teken van de tien oudste 

familiebedrijven in Nederland en de reden van hun succes (Flören en Jansen, 2007). Het 

laatste boek van het drieluik: “De stille kracht van het familiebedrijf” richt zich op 

paternalisme binnen een familiebedrijf (Flören en Jansen, 2010). Flören en Jansen (2010) 

zijn ervan overtuigd dat alle drie de ideologieën vertegenwoordigd moeten zijn voor 

succes op de lange termijn.  

 

Management, ondernemerschap en paternalisme 

Kleine bedrijven worden vaak bestuurd door een directeur-grootaandeelhouder, hierna: 

dga (Flören en Jansen, 2006; Van Onzenoort, 2011). De dga is betrokken bij alles in het 

bedrijf. Hierdoor moet een dga verschillende rollen spelen (Flören en Jansen, 2006). In 

de praktijk betekent dit volgens de auteurs dat belangrijke zaken vaak worden 

verdrongen door urgente zaken. Daarnaast zijn de primaire bedrijfsprocessen van een 

MKB-organisatie veelal arbeidsintensief. Hierdoor zal de focus vaak meer operationeel als 

strategisch of tactisch zijn (Flanagan and Deshpande, 1996; Van Otterlo, 2000).  

 

Een ondernemer in het MKB en familiebedrijf zoekt naar een balans tussen bemoeienis en 

het loslaten van werknemers. Flören en Jansen (2010) noemen dit paternalisme. Volgens 

Flören en Jansen (2006) wordt paternalisme gekenmerkt door besluitvorming van 

bovenaf en weinig controle op de uitvoering van besluiten. Daarnaast krijgen 

medewerkers veel eigen verantwoordelijkheid en hoeven ze niet voor alles 

verantwoording af te leggen (Flören en Jansen, 2010). Verder ligt er binnen het MKB en 

het familiebedrijf steeds meer nadruk op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen waar 

Management 

Ondernemer-
schap 

Paternalisme 
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waarde creatie op lange termijn op financieel-economisch, ecologisch en sociaal gebied 

centraal staan (Flören en Jansen, 2010). Winstmaximalisatie is een doelstelling die in de 

financiële economie vaak wordt toegepast (Flören en Jansen, 2006). Dit is niet anders in 

een MKB of familiebedrijf (Flören en Jansen, 2010), maar volgens de auteurs zoeken dit 

soort ondernemingen wel meer naar een balans tussen winstmaximalisatie, waarde 

maximalisatie, continuïteit van de onderneming en behoud van werkgelegenheid (Flören 

en Jansen, 2011). De definitie van succesvol functioneren is anders in het MKB en het 

familiebedrijf. Volgens Flören en Jansen (2010) ligt de focus meer op kennisoptimalisatie 

en niet slechts op het “efficiënt en doelmatig inzetten van middelen …”. Door de geringe 

capaciteit binnen een MKB-organisatie vormt het op peil houden van kennis een uitdaging 

(Koster, 2009). 

 

Toch wil volgens Flören en Jansen (2006) iedere ondernemer winst maken, ook een 

ondernemer in het MKB en het familiebedrijf. Hiervoor moeten kritische prestatie 

indicatoren worden geformuleerd, gemeten en beoordeeld om de juiste strategische 

beslissingen te kunnen nemen. Ondernemers in familiebedrijven nemen vaak beslissingen 

op basis van eigen oordeel en intuïtie (Flören en Jansen, 2006). Daarnaast bevindt veel 

belangrijke informatie zich in het hoofd van de ondernemer (Flören en Jansen, 2010). Het 

meten in een familiebedrijf wordt dus bemoeilijkt, omdat normen en beslissingen niet 

expliciet vastliggen (Flören en Jansen, 2006). Volgens Van Onzenoort (2011) hebben 

kleine organisaties vaak een minder formeel intern beheersingssysteem, waardoor er 

minder formele vastlegging is. Ook ontbreekt het vaak aan een eenduidige 

projectbeoordeling en rapportagestructuur (Flören en Jansen, 2010).  

 

Zoals in de introductie is benoemd nemen IT-investeringen, ook in het MKB en het 

familiebedrijf, toe (Ernst & Young, 2012) en ontstaat de vraag wat IT-investeringen 

hebben opgeleverd en welke verbeteringen in de toekomst mogelijk zijn. In de theorie 

over het MKB en het familiebedrijf zijn een aantal belangrijke eigenschappen genoemd 

die van invloed kunnen zijn op het uitvoeren en de uitkomsten van een IT-audit om deze 

vragen te kunnen beantwoorden. Het gaat hierbij voornamelijk om de vooral operationele 

focus, geringe registratie, focus op behoud van werkgelegenheid en weinige kennis en 

capaciteit.  

 

 

2.4 Primaire bedrijfsprocessen 

 

Zoals benoemd in de introductie richt bestaande literatuur zich voornamelijk op het 

meten van de invloed van IT-investeringen op organisatieniveau. Omdat deze 

onderzoeken niet hebben kunnen aantonen dat er een positieve relatie bestaat tussen IT-

investeringen en de organisatieprestaties (o.a. Strassman, 1985; Weill, 1992; Berndt en 

Morrison, 1992; Gefen en Ragowsky, 2005), pleiten auteurs voor rendementsmetingen op 
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primair procesniveau (o.a. Barua et al., 1995; Mooney et al., 1995; Gefen en Ragowsky, 

2005). Primaire processen zijn de processen die de waardeketen van een bedrijf 

omvatten (O’Brien en Marakas, 2012).  

 

Deze focus sluit aan bij de IT-audit theorie. In het Handboek EDP Auditing wordt 

genoemd dat een IT-auditor bij het uitvoeren van IT-audit vrijwel altijd in aanraking zal 

komen met bedrijfsprocessen, aangezien IT de bedrijfsdoelstellingen en bijbehorende 

bedrijfsprocessen moet ondersteunen. Fijneman (2006) stelt dat dit ook voortkomt uit de 

vraag naar strategische ondersteuning van het management om te bepalen of de inzet 

van IT optimaal de bedrijfsdoelstellingen ondersteunt. Volgens Gartner-analisten zullen 

IT-professionals meer betrokken raken bij de operatie en zullen IT-adviezen aan moeten 

sluiten bij de bedrijfsstrategie en financiële doelstellingen (Gartner Group, 2005). Ook 

Van Praat (2013) geeft aan dat IT de organisatie en bijbehorende bedrijfsprocessen 

moeten ondersteunen.  

 

 

2.5 Samenvatting 

 

In dit hoofdstuk stond de eerste deelvraag van dit onderzoek centraal: Welke 

frameworks, methoden of technieken zijn hanteerbaar om IT-investeringen in relatie tot 

de efficiëntie van primaire bedrijfsprocessen te kwantificeren binnen het MKB en het 

familiebedrijf? In het eerste deel van dit hoofdstuk is een overzicht gegeven van de 

relevante frameworks, methoden en technieken met betrekking tot Value of IT. Hierin  

zijn het “BtripleE” framework, het Val IT Framework, de KBR-methode, de DEA-techniek 

en overige methoden behandeld.  

 

Een groot deel van de bestudeerde frameworks, methoden of technieken zijn gericht op 

het ondersteunen van het management bij IT-investeringsbeoordelingen en voorzien niet 

in een framework, methode of techniek die bruikbaar is om een beoordeling uit te voeren 

van de waarde van IT-investeringen. Het “BtripleE” en Val IT framework vormen hierop 

een uitzondering, aangezien ze deels gericht zijn op het (achteraf) meten van de waarde 

van IT-investeringen. Beide bieden echter geen methode om een objectief en 

kwantificeerbaar antwoord te geven op de vraag wat IT-investeringen daadwerkelijk 

hebben opgeleverd. Ze bieden organisaties “slechts” een context waarin ze op zoek 

kunnen gaan naar hun eigen definitie van de waarde van IT-investeringen en dit 

consistent en systematisch te kunnen meten.  

 

In dit hoofdstuk is ook de theorie van het MKB en het familiebedrijf behandeld en een 

overzicht gegeven van een aantal belangrijke eigenschappen die van invloed kunnen zijn 

op het uitvoeren en de uitkomsten van een IT-audit naar de vraag wat IT-investeringen 

objectief en kwantificeerbaar hebben opgeleverd en welke verbeteringen in de toekomst 
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mogelijk zijn. De belangrijkste eigenschappen van het MKB en het familiebedrijf zijn de 

vooral operationele focus, geringe registratie, focus op behoud van werkgelegenheid en 

weinige kennis en capaciteit. De genoemde frameworks, methoden en technieken vragen 

relatief veel vastlegging, kennis en capaciteit van een organisatie. Ze passen hierdoor 

niet bij de vraag en eigenschappen van het MKB en het familiebedrijf.  

 

Aangezien er geen hanteerbaar framework, methode of techniek is voor het doel van dit 

onderzoek, is een afgeleid, vereenvoudigd toetsingsmodel ontwikkeld dat een eerste 

aanzet moet geven bij de ondersteuning van een objectieve en kwantificeerbare meting 

van IT-investeringen in relatie tot de efficiëntie van primaire bedrijfsprocessen binnen het 

MKB en het familiebedrijf. Het ontwikkelde toetsingsmodel is deels gebaseerd op de 

behandelde frameworks, methoden en technieken en is aangevuld met overige relevante 

theorieën. Hoe het model is ontwikkeld en welke variabelen zijn gebruikt, zal worden 

toegelicht in het volgende hoofdstuk.  
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3.  Toetsingsmodel 

 

3.1 Inleiding  

 

Uit het theoretisch onderzoek is naar voren gekomen dat er geen hanteerbaar framework, 

methode of techniek beschikbaar is om een objectieve, kwantificeerbare meting van IT-

investeringen in relatie tot de efficiëntie van primaire bedrijfsprocessen in het MKB en het 

familiebedrijf uit te voeren. Daarom is een afgeleid, vereenvoudigd toetsingsmodel 

ontwikkeld gebaseerd op de behandelde frameworks, methoden en technieken, 

aangevuld met overige relevante theorieën. In figuur drie is het model weergegeven. Het 

model wordt vervolgens per onderdeel toegelicht.  

 

 

 

Figuur 3: Toetsingsmodel 
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3.2 Primaire bedrijfsprocessen  

 

Volgens de behandelde IT-audit theorie zijn de bedrijfsdoelstellingen en bijbehorende 

primaire bedrijfsprocessen het startpunt van een IT-audit, aangezien IT deze moet 

ondersteunen (Fijneman, 2006; Van Praat, 2013).   

 

De bestaande literatuur op het gebied van primaire bedrijfsprocessen laat voornamelijk 

overeenkomsten en slechts kleine verschillen zien tussen de geïdentificeerde primaire 

bedrijfsprocessen. De auteurs onderkennen allen de noodzaak voor het hebben van 

kennis over de doelstellingen van een organisatie en de primaire activiteiten die deze 

doelstellingen moeten bereiken. Op deze manier kunnen de primaire processen binnen 

een organisatie worden bepaald (o.a. Jans, 1991b; Starreveld, Leeuwen en Van 

Nimwegen, 2004; O’Brien en Marakas, 2012). Het identificeren van de aanwezig primaire 

processen en bijbehorende subprocessen vormt dan ook het startpunt van het IT-audit 

onderzoek. Om de primaire processen en bijbehorende subprocessen inzichtelijk te 

maken, zal gebruik worden gemaakt van Jans (1991a, 1991b) en Starreveld et al. 

(2004). Daarnaast wordt de dekkingsgraad, de mate waarin processen zijn 

geautomatiseerd, uit het “BtripleE” framework van Van der Zee (2002) meegenomen.  

 

 

3.3 Variabelen IT-investeringen  

 

Uit het theoretisch onderzoek is naar voren gekomen dat het kwantificeerbaar maken van 

de baten van IT-investeringen moeilijk is, maar ook het kwantificeerbaar maken van IT-

investeringen is volgens verschillende auteurs niet gemakkelijk (o.a. Hochstrasse, 1990; 

Alshawi, Irani en Baldwin, 2003).  

 

Binnen de literatuur wordt veelal onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte IT-

investeringen (o.a. Lederer en Prasad, 1995; Love, Irani en Fulford, 2003; Love, Irani, 

Ghoneim, en Themistocleous, 2006). Directe IT-investeringen kunnen worden 

toegewezen aan een component van het informatiesysteem, zoals de investeringen voor 

hardware, software en consultancy (Berghout, 2007; Berghout en Powell, 2009). 

Indirecte IT-investeringen zijn gerelateerd aan het effect dat het informatiesysteem heeft 

op de organisatie en de mensen (Irani en Love, 2001; Berghout, 2007). Berghout et al. 

(2009) geven aan dat het essentieel is dat organisaties hun IT-investeringen op een 

gestructureerde en onderbouwde manier in beeld brengen en hierbij de indirecte IT-

investeringen meenemen. 

 

Directe IT-investeringen 

Directe investeringen kunnen worden toegewezen aan een component van het 

informatiesysteem. In dit onderzoeken vallen investeringen voor software, hardware en 
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consultancy onder de directe IT-investeringen (Berghout, 2007; Berghout en Powell, 

2009).  

 

Onder software-investeringen vallen investeringen voor licenties en upgrades van alle 

software die wordt gebruikt om de primaire bedrijfsprocessen te ondersteunen (Van der 

Vorst en Looijen, 2003). Er zal daarom eerst een inventarisatie worden gemaakt van de 

software die de primaire bedrijfsprocessen ondersteunt om daarna de licentie-

investeringen inzichtelijk te maken. Hardware-investeringen worden door verschillende 

auteurs behandeld. Tussen hun inventarisaties bestaan slechts kleine verschillen. Zo 

maken Fijneman et al. (2011) onderscheid tussen desktops, laptops, servers, netwerk en 

interfaces. Van der Vorst en Looijen (2003) verstaan onder hardware-investeringen 

investeringen voor pc’s, beeldschermen, printers en communicatie onder hardware-

investeringen. Laudon en Laudon (2010) vullen dit aan met investeringen voor servers en 

opslag. Volgens Rao en Minakakis (2003) dienen ook de investeringen voor mobile 

devices meegenomen te worden, aangezien de werkplek spreidt zich steeds meer uit naar 

huis of onderweg (Van der Vorst en Looijen, 2003). Bij de implementatie van 

informatiesystemen wordt vaak de hulp ingeroepen van consultants (O’Brien en Marakas, 

2012). Deze investeringen worden daarom ook meegenomen bij de directe IT-

investeringen.  

 

Indirecte IT-investeringen 

Indirecte IT-investeringen zijn gerelateerd aan het effect dat het informatiesysteem heeft 

op de organisatie en de mensen (Love et al., 2006; Berghout, 2007; Laudon en Laudon, 

2010). In de literatuur worden diverse vormen van indirecte IT-investeringen genoemd 

(o.a. Irani en Love, 2001; Love et al., 2006). Ze kunnen worden samengevat als: de tijd 

die het personeel en management besteedt aan de implementatie van het 

informatiesysteem; de investeringen voor het re-structureren van de organisatie en/of 

processen; en training. Deze drie indirecte IT-investeringen zullen daarom worden 

meegenomen in dit onderzoek.  

 

In tabel een is een overzicht gegeven van de gemeten variabelen voor IT-investeringen. 

Alle variabelen zullen worden uitgedrukt in een kwantificeerbare eenheid, namelijk euro’s. 

De tijd die het personeel en management heeft besteed aan de implementatie van het 

informatiesysteem zal, middels het brutoloon, worden gekwantificeerd.  
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Directe IT-investeringen 

Soort Variabelen 

Software-investeringen - Applicaties 
- Besturingssystemen 
- Databases 
- Virtualisatiesoftware 
- Antivirussoftware 

 

Hardware-investeringen - Fysieke servers 
- Desktops 
- Thin Clients 
- Printers 
- Netwerkapparatuur  
- Dataopslag-apparatuur  

- Hardware t.b.v. telewerken 
 

Consultancy-investeringen - Implementatie en installatie van hard- en software 
 

Indirecte IT-investeringen 

Soort Efficiëntievariabelen 

Tijd  - Tijd van personeel en management bij de 
implementatie van soft- en hardware 

  

Re-structureren van de 
organisatie 

- Investeringen in het re-structureren van de 
organisatie 

 

Training - Investeringen in trainingen in het gebruik en 
beheer van het informatiesysteem 

 
Tabel 1: Variabelen IT-investeringen 

 
3.4 Variabelen efficiëntie 

 
Efficiëntie wordt ook wel aangeduid als doelmatigheid4. Stegeman en Van Vuren (2006) 

maken onderscheid tussen kostenefficiëntie, met minder middelen toekunnen, en 

productie-efficiënt, met dezelfde middelen een beter resultaat bereiken. Efficiëntie is ook 

een van de kwaliteitsaspecten binnen het vakgebied IT-auditing. Van Praat en Suerink 

(1992) definiëren efficiëntie als “de verhouding tussen de behaalde resultaten en de 

gebruikte middelen”. Om meer duidelijkheid te creëren onderscheiden de auteurs de 

volgende kwaliteitsattributen van efficiëntie: gebruikersvriendelijkheid (“het 

bedieningsgemak van het object door de eindgebruikers”), zuinigheid (“de verhouding 

tussen het prestatieniveau van het object en de hoeveelheid hulpbronnen die daarvoor 

gebruikt worden”), flexibiliteit (“de mate waarin de gebruiker zelf uitbreidingen of 

variaties op of met het object kan aanbrengen zonder dat de functionaliteit verandert”) 

en connectiviteit (“het gemak waarmee de koppeling met andere objecten tot stand kan 

worden gebracht”). Gezien deze kwaliteitsattributen kan gezegd worden dat dit 

onderzoek zich richt op zuinigheid - de verhouding tussen het prestatieniveau van het 

object en de hoeveelheid hulpbronnen die daarvoor gebruikt worden – en hiermee dus op 

                                                 

 
4 http://www.encie.nl/definitie/Efficient, geraadpleegd op 11-11-2012 

http://www.encie.nl/definitie/Efficient
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de optimale inzet van middelen voor het bereiken van een zo hoog mogelijk resultaat. 

Om deze reden is in het toetsingsmodel voor de metingen van efficiëntie dan ook 

onderscheid gemaakt tussen middelen en resultaat. 

 

Middelen 

Middelen worden ook wel aangeduid als input. De meest genoemde input voor primaire 

bedrijfsprocessen zijn arbeid en materiaal (o.a. Reid en Sanders, 2002). Deze middelen 

worden daarom meegenomen in dit onderzoek. Arbeid zal worden berekend door de 

totale loonkosten per jaar, het gemiddeld jaarloon per fte en de loonkosten per 

subproces. Voor materiaal wordt gekeken naar de afvalwaarde, gemiddelde 

voorraadwaarde en de jaarlijkse kosten voor eventueel magazijnhuur. Deze variabelen 

zijn gebaseerd op meerdere onderzoeken (o.a. Mooney et al., 1995; Frei en Harker, 

1996; Shafer en Byrd, 2000; Honing en Schotanus, 2003; Law en Ngai, 2007; Berghout 

en Powell, 2009). 

 

Resultaten 

Efficiëntie kan niet alleen worden bereikt door eenzelfde resultaat te behalen met minder 

input, maar ook door met dezelfde middelen een hoger resultaat te behalen. Resultaat 

wordt ook wel gedefinieerd als output. Volgens Reid en Sanders (2002) zijn de goederen 

en/of diensten die een bedrijf produceert de output van de organisatie. Door de verkoop 

van deze geproduceerde goederen en/of diensten wordt continuïteit, het hoofddoel van 

een organisatie, nagestreefd (Jans, 1991a). Om de invloed van IT-investeringen op de 

efficiëntie te kunnen bepalen, zal efficiëntie worden gemeten voor, tijdens en na de 

automatisering van de primaire bedrijfsprocessen. In tabel twee zijn de variabelen 

weergegeven, samen met de basis voor hun berekening. 

 

Middelen 

Soort Efficiëntievariabelen Berekeningsbasis 

Arbeid - Totale loonkosten per jaar 

- Gemiddeld jaarloon per fte 
- Loonkosten per subproces  

- Som van jaarloon per medewerker 

- Totaal jaarloon/aantal fte 
- Medewerkers werkzaam in het 

subproces * % tijd besteed in het 
subproces * bruto maandloon * 12,96 
(jaarloon + vakantiegeld) 
 

Materiaal - Afvalwaarde 
- Gemiddelde 

voorraadwaarde 

- Magazijnhuur 

- Totale afvalwaarde 
- (Beginwaarde + eindwaarde)/2 * 

wettelijke rente (5,5%)  

- Kosten magazijnhuur 
 

Resultaten 

Soort Efficiëntievariabelen Berekeningsbasis 

Output  - Geproduceerde eenheden - Geproduceerde eenheden * 
verkoopwaarde 
 

 Tabel 2: Efficiëntievariabelen en basis voor de berekening 
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3.5 Aanpak praktijkonderzoek 

 

Het ontwikkelde toetsingsmodel is ingezet bij een organisatie welke gespecialiseerd is in 

het ver- en bewerken van natuursteen. De organisatie wordt bestuurd door een 

driekoppige directie, afkomstig uit één familie, bestaat uit zeventien werknemers en heeft 

een netto-jaaromzet van twee miljoen euro. De organisatie kwalificeert als familiebedrijf 

aangezien het voldoet aan alle drie de definities zoals worden aangehouden door Flören 

en Jansen (2005). Door de grootte van zeventien werknemers kan de organisaties 

geclassificeerd worden als kleine onderneming, aangezien er minder dan vijftig 

werknemers werkzaam zijn en de netto-jaaromzet niet boven de tien miljoen euro komt.  

 

In 2012 heeft de onderzochte organisatie haar primaire bedrijfsprocessen 

geautomatiseerd. Hierbij lag de nadruk op het automatiseren van de calculatie, 

orderverwerking en tijdsregistratie in de productie.  

 

In januari 2013 is het praktijkonderzoek uitgevoerd. Om het ontwikkelde model te 

toetsen zijn interviews gehouden met meerdere medewerkers (zie tabel drie). Waar dit 

kon, is ondersteunend bewijs verkregen in de vorm van documentatie en waarneming in 

de informatiesystemen.  

 

Interviews Functie  Werkzaam in primaire processen 

1.  Directie  Inkoop, verkoop, magazijn en productie 

2.  Calculator  Inkoop, verkoop en productie 

3.  Orderverwerker Inkoop, verkoop, magazijn en productie 

4.  Productiemanager Magazijn en productie 

5.  Administrateur Inkoop en verkoop  
Tabel 3: Overzicht interviews 
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4. Bevindingen praktijkonderzoek 

 

 

4.1 Inleiding  

 

In dit hoofdstuk worden de bevindingen van het praktijkonderzoek weergegeven. 

Hiermee zal antwoord worden gegeven op de tweede deelvraag van dit onderzoek: Welke 

bevindingen komen naar voren wanneer een IT-audit naar IT-investeringen in relatie tot 

de efficiëntie van primaire bedrijfsprocessen wordt uitgevoerd in een MKB en 

familiebedrijf? Figuur vier geeft de opbouw van dit hoofdstuk weer.  

 

 

Figuur 4: Opbouw bevindingen 

 

 

4.2 Primaire bedrijfsprocessen 

 

Het startpunt van het onderzoek is het identificeren van de aanwezig primaire 

bedrijfsprocessen en bijbehorende subprocessen. Binnen de onderzochte organisatie zijn 

de primaire bedrijfsprocessen inkoop, verkoop, magazijn en productie aanwezig. Tabel 

vier laat zien welke subprocessen aanwezig zijn binnen de onderzochte organisatie en 

welke subprocessen (verder) zijn geautomatiseerd door de IT-investeringen welke zijn 

gedaan in 2012.  

 

De subprocessen periodieke inventarisatie (magazijn) en doelmatigheidscontrole 

(productie) zijn niet aanwezig binnen de organisatie. Het subproces gereedmelding 

product (productie) valt samen met het subproces kwaliteitscontrole.  

 

De subprocessen impuls of initiatief tot inkopen, offerte (inkoop), retourzendingen 

(magazijn) en aflevering product (productie) zijn niet (verder) geautomatiseerd door de 

IT-investeringen die zijn gedaan in 2012. Dit in tegenstelling tot een verbetervoorstel dat, 

samen met de directie van de organisatie, is opgesteld door de IT-auditor van de 

organisatie. Als reden hiervoor geeft de organisatie een gebrek aan capaciteit en de 

kennis om het opgestelde verbeterplan aan te houden, verbeteringen door te voeren en 

in te bedden in de organisatie aan.  
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Primair 
bedrijfsproces 

Subprocessen aanwezig binnen de 
onderzochte organisatie 

(Verder) Geautomati-
seerd door de IT-
investering in 2012? 

Inkoop  - Impuls of initiatief tot inkopen 
- Offerte aanvragen 
- Bestellen 
- Factuurafhandeling 
 

Nee 
Nee 
Ja 
Ja 

Verkoop - Orderverkrijging 

- Orderacceptatie 
- Orderverwerking 
- Factuurafhandeling 
 

Ja 

Ja 
Ja 
Ja 

Magazijn - Goederenontvangst 

- Retourzendingen 
- Goederenuitgifte 

- Levering 
- Retourzendingen 
 

Ja 

Ja 
Ja 

Ja 
Nee 

Productie - Productontwerp 

- Calculatie 
- Planning 
- Werkvoorbereiding  
- Werkdistributie 
- Tijdsregistratie 
- Voortgangscontrole 
- Kwaliteitscontrole (valt samen met 

gereedmelding product) 
- Aflevering product  
 

Ja 

Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

Nee 

Tabel 4: Overzicht primaire processen en bijbehorende subprocessen 

 

4.3 IT-investeringen 

 

In tabel vijf zijn de bevindingen van de meting van IT-investeringen weergegeven. Hierbij 

is onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte IT-investeringen.  
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Directe IT-investeringen                                                                      

Soort Uitkomst in euro’s 

Software 
- Precal 
- Office 2010 
- Terminal server 2008 
- Windows server 2008 stnd 

 

€ 14.794,00 

Hardware 
- Uitbreiding geheugen fysieke server  
- Desktops 
- Bekabeling 

 

€ 4666,50 

Consultancy 
- Implementatie Precal 
- Implementatie AFAS 

- Installatie hardware 
 

€ 12.678,50 

Subtotaal directe IT-investeringen € 32.139,00 

 

Indirecte IT-investeringen 

Soort Uitkomst in euro’s 

Tijd van personeel en management 
 

€ - 

Re-structureren van de organisatie 
- Advies over automatisering, aanpassen 

processen en werkwijzen 

 

€ 28.000,00 

Training 
- Training gebruikers Precal 

 

€ 2.040,00 

Subtotaal indirecte IT-investeringen € 30.040,00 

Totaal IT-investeringen € 62.179,00 
Tabel 5: Uitkomsten IT-investeringen 

 

De tijd die het personeel en het management heeft besteed aan het automatiseren van 

de primaire bedrijfsprocessen is niet (objectief en kwantificeerbaar) te bepalen voor de 

organisatie, omdat niet is geregistreerd hoeveel tijd door de medewerkers is besteed aan 

de procesautomatisering. Zonder deze variabele heeft de onderzochte organisatie in 

totaal 32.139 euro aan directe IT-investeringen en 30.040 euro aan indirecte IT-

investeringen uitgegeven, een totaal van 62.179 euro. 

 

 

4.4 Efficiëntie 

 

Aangezien de organisatie in 2012 haar primaire bedrijfsprocessen heeft geautomatiseerd, 

kan de efficiëntie van de primaire bedrijfsprocessen niet meer dan in een (deel van het) 

jaar na de automatisering gemeten worden. Daarom is gekozen het jaar voor de 

automatisering (2011) en het jaar na de automatisering (2013) te vergelijken. Ook is, 

voor het totaaloverzicht, het jaar 2012 meegenomen om te onderzoeken of de 

automatisering direct effect heeft gehad op de efficiëntie van primaire bedrijfsprocessen. 
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Indien voor een bepaalde variabele een totaal benodigd was voor 2013, is de opgestelde 

begroting van de organisatie geraadpleegd. 

 

Middelen: Arbeid 

Tabel zes laat de totale loonkosten per jaar, het aantal fte en het gemiddeld jaarloon per 

fte zien voor de jaren 2011, 2012 en 2013. Aangezien de totale loonkosten voor 2013 

nog niet vast te stellen zijn, is voor dit jaar de begroting van de onderzochte organisatie 

geraadpleegd.  

 

Variabele 2011 2012 2013 

Totale 
loonkosten per 

jaar 

€ 792.998 € 654.187 
 

€ 658.482  
 

fte 19 15 15 

Gemiddeld 
jaarloon per fte 

€ 41.737 € 43.612 
 

€ 43.899   

Tabel 6: Totale loonkosten per jaar en gemiddeld jaarloon per fte 

 

De totale, jaarlijkse loonkosten zijn voor 2013 begroot op 658.482 euro. Hiermee zullen 

ze met 134.516 euro afnemen ten opzichte van 2011, het jaar voordat de primaire 

bedrijfsprocessen werden geautomatiseerd. Het aantal fte is met vier afgenomen in 2012 

ten opzichte van 2011 en de begroting laat zien dat het aantal fte niet verder zal dalen. 

De focus ligt op het behoud van werkgelegenheid. Het gemiddeld jaarloon per fte ligt dan 

in 2013 op 43.899 euro. Dit is 2.162 euro hoger dan in 2011. De totale, jaarlijkse 

loonkosten zullen dus dalen, terwijl het gemiddeld jaarloon per fte zal stijgen. Dit laatste 

komt doordat personeel met een hoger kennisniveau, en hiermee een hoger salaris, is 

aangetrokken.  

 

De loonkosten per subproces zijn niet (objectief en kwantificeerbaar) vast te stellen. 

Medewerkers zijn, afwisselend, werkzaam in verschillende subprocessen en hebben dus 

verschillende rollen binnen de organisatie. Verder wordt er geen tijdsregistratie 

bijgehouden voor de werkzaamheden in de subprocessen, anders dan voor de productie 

zelf. Hierdoor is niet (objectief en kwantificeerbaar) vast te stellen hoeveel tijd 

medewerkers besteden aan een bepaald subproces.  

 
Middelen: Materiaal 

In tabel zeven zijn de afvalwaarde, gemiddelde voorraadwaarde en magazijnhuur voor de 

jaren 2011, 2012 en 2013 weergegeven. Aangezien de afvalwaarde en gemiddelde 

voorraadwaarde voor 2013 nog niet vast te stellen zijn, is voor dit jaar de begroting van 

de onderzochte organisatie geraadpleegd.  
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Variabele 2011 2012 2013 

Afvalwaarde € 50.000 € 50.000 € 50.000  

Gemiddelde 
voorraadwaarde 

€39.808 €39.325  € 36.575  

Magazijnhuur € 17.000 € 17.000 € 17.000  
Tabel 7: Afvalwaarde, gemiddelde voorraadwaarde en magazijnhuur 

 

De afvalwaarde en magazijnhuur zijn voor alle onderzochte jaren gelijk gebleven. De 

gemiddelde voorraadwaarde zal, volgens de begroting voor 2013, afnemen met 3.233 

euro ten opzichte van 2011.  

 

Resultaat 

Resultaat is in het getoetste model aangeduid als de goederen en/of diensten die een 

bedrijf produceert. Aangezien de onderzochte organisatie alleen produceert op order, is 

voor het meten van het resultaat de omzet gebruikt. Voor de volledigheid is ook het 

aantal verkooporders en bijbehorende, gemiddelde orderwaarde bepaald. Aangezien de 

omzet, verkooporders en gemiddelde orderwaarde voor 2013 nog niet vast te stellen zijn, 

is voor dit jaar de begroting van de onderzochte organisatie geraadpleegd. In tabel acht 

zijn de bevindingen weergegeven voor de jaren 2011, 2012 en 2013.  

 

Variabele 2011 2012 2013 

Omzet € 2.300.000 € 1.800.000 

 

€ 2.000.000 

 

Aantal 
verkooporder 

 

3271 2997 3000 
 

Gemiddelde 
orderwaarde 
 

€ 703 € 601 
 

€ 667 

Tabel 8: Omzet, aantal verkooporders en gemiddelde orderwaarde 

 
De omzet zal, volgens de begroting voor 2013, afnemen met 300.000 euro ten opzichte 

van 2011. Het aantal orders zal afnemen met 271, waardoor de gemiddelde orderwaarde 

36 euro lager zal liggen in 2013 ten opzichte van 2011. Daarnaast viel bij het uitvoeren 

van de meting voor het jaar 2011 en de eerste helft van 2012 (voor de 

procesautomatisering) op dat het bepalen van het aantal verkooporders bemoeilijkt werd 

door de weinige registratie binnen de organisatie.  

 

 
4.5 Samenvatting 

 
In dit hoofdstuk stond de tweede deelvraag van dit onderzoek centraal: Welke 

bevindingen komen naar voren wanneer een IT-audit naar IT-investeringen in relatie tot 

de efficiëntie van primaire bedrijfsprocessen wordt uitgevoerd in een MKB en 

familiebedrijf? 
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In dit hoofdstuk zijn de bevindingen weergegeven van het praktijkonderzoek naar IT-

investeringen in relatie tot de efficiëntie van primaire bedrijfsprocessen in een MKB- en 

familiebedrijf. Hierbij is het toetsingsmodel, zoals weergegeven in figuur drie getoetst 

middels interviews, documentbeoordeling en waarneming ter plaatse. De bevindingen zijn 

onderverdeeld in primaire bedrijfsprocessen, IT-investeringen en efficiëntie.  

 

Primaire bedrijfsprocessen 

Uit de toetsing op primaire bedrijfsprocessen komen de volgende bevindingen naar 

voren: 

- Het grootste deel van de subprocessen is (verder) geautomatiseerd door de IT-

investeringen die zijn gedaan, maar ook een aantal subprocessen zijn niet (verder) 

geautomatiseerd; 

- Dit in tegenstelling tot een verbetervoorstel dat, samen met de directie van de 

organisatie, is opgesteld door de IT-auditor van de organisatie. Als reden hiervoor 

geeft de organisatie een gebrek aan capaciteit en de kennis om het opgestelde 

verbeterplan aan te houden, verbeteringen door te voeren en in te bedden in de 

organisatie aan.  

 

IT-investeringen 

Uit de toetsing op IT-investeringen komt de volgende bevinding naar voren: 

- De tijd die het personeel en het management heeft besteed aan het automatiseren 

van de primaire bedrijfsprocessen is niet objectief te bepalen voor de organisatie, 

omdat niet is geregistreerd hoeveel tijd door de medewerkers is besteed aan de 

procesautomatisering. Hierdoor is ook niet te achterhalen of de tijd die besteed is in 

verhouding staat met de IT-investering die gedaan is.  

 

Efficiëntie 

Uit de toetsing op efficiëntie komen de onderstaande bevindingen naar voren.  

 

Middelen (arbeid en materiaal) 

- De middelen voor het jaar 2013 moeten worden bepaald aan de hand van de 

opgestelde begroting van de onderzochte organisatie, aangezien de daadwerkelijke 

middelen nog niet bekend zijn; 

- De totale loonkosten zullen in 2013 134.516 euro lager zijn dan in 2011, het jaar voor 

de automatisering. De gemiddelde loonkosten per fte zullen in 2013 2.162 hoger zijn 

dan in 2011, aangezien personeel met een hoger kennisniveau, en hiermee een hoger 

salaris, is aangetrokken; 

- Het aantal fte is met vier afgenomen in 2012 ten opzichte van 2011 en de begroting 

laat zien dat het aantal fte niet verder zal dalen. De focus ligt op het behoud van 

werkgelegenheid; 
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- De loonkosten per subproces zijn niet (objectief) vast te stellen, aangezien er geen 

tijdsregistratie wordt bijgehouden. Medewerkers zijn, afwisselend, werkzaam in 

verschillende processen en hebben dus verschillende rollen binnen de organisatie;  

- De afvalwaarde en magazijnhuur zijn gelijk gebleven. De gemiddelde voorraadwaarde 

zal, volgens de begroting voor 2013, afnemen met 3.233 euro ten opzichte van 2011. 

 
Resultaat 

- De resultaten voor het jaar 2013 moeten worden bepaald aan de hand van de 

opgestelde begroting van de onderzochte organisatie, aangezien de daadwerkelijke 

resultaten nog niet bekend zijn; 

- De omzet zal afnemen met 300.000 euro ten opzichte van 2011, het aantal orders zal 

afnemen met 271, waardoor de gemiddelde orderwaarde 36 euro lager zal liggen in 

2013 ten opzichte van 2011; 

- Voor de periode voor de procesautomatisering werd het bepalen van het aantal 

verkooporders bemoeilijkt door de weinige registratie binnen de organisatie.  

 

In het volgende hoofdstuk zullen de bevindingen worden beschouwd. Er wordt 

uiteengezet wat de bevindingen betekenen voor het uitvoeren van een IT-audit naar IT-

investeringen in relatie tot de efficiëntie van primaire bedrijfsprocessen binnen het MKB 

en het familiebedrijf.  
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5. Beschouwing 

 

 

5.1 Inleiding 

 

In het vorige hoofdstuk zijn de bevindingen uit het praktijkonderzoek weergegeven. In dit 

hoofdstuk wordt een beschouwing uiteengezet waarin antwoord wordt gegeven op de 

derde deelvraag van dit onderzoek: Onder welke voorwaarden kan een IT-audit worden 

uitgevoerd naar IT-investeringen in relatie tot de efficiëntie van primaire 

bedrijfsprocessen binnen het MKB en het familiebedrijf? 

 

Het eerste deel van de beschouwing gaat in op het uitvoeren van een IT-audit binnen het 

MKB en het familiebedrijf. Het tweede deel gaat in op het meten van Value of IT, 

specifiek het kwantificeren van IT-investeringen in relatie tot de efficiëntie van primaire 

bedrijfsprocessen. In het laatste deel worden de consequenties en overwegingen voor het 

vakgebied IT-auditing beschouwd.  

 

 
5.2 Het MKB en het familiebedrijf 

 

In het theoretisch onderzoek zijn de globale eigenschappen van het MKB en het 

familiebedrijf genoemd die van invloed kunnen zijn op een IT-audit naar IT-investeringen 

in relatie tot de efficiëntie van primaire bedrijfsprocessen binnen deze doelgroep. De 

genoemde eigenschappen zijn: een meer operationele focus, geringe registratie, focus op 

behoud van werkgelegenheid en weinig kennis en capaciteit.  

 

Alle genoemde eigenschappen komen in de bevindingen van het uitgevoerde 

praktijkonderzoek naar voren. Zo heeft de organisatie, samen met haar IT-auditor, een 

verbetervoorstel voor de procesautomatisering opgesteld. Het voorstel blijkt achteraf niet 

volledig te zijn geïmplementeerd in de organisatie. De organisatie zelf wijt dit aan een 

gebrek aan kennis en capaciteit om het opgestelde verbeterplan aan te houden, 

verbeteringen door te voeren en in te bedden. Achteraf gezien blijkt dat er meer advies, 

en wellicht hulp, nodig was geweest van de IT-auditor bij het implementeren van het 

verbetervoorstel om een deel van de huidige bevindingen te beperken. De organisatie 

heeft hier lering uit getrokken en in 2012 personeel met een hoger kennisniveau 

aangetrokken om een deel van dit probleem in de toekomst te kunnen voorkomen. De rol 

van de IT-auditor en de combinatie van audit en advies zal worden behandeld in 

hoofdstuk 5.4.  

 

Op het gebied van vastlegging missen de registratie van het aantal verkooporders voor 

de procesautomatisering en tijdsregistratie. Registratie is essentieel om een 
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kwantificeerbare meting van IT-investeringen in relatie tot de efficiëntie van primaire 

bedrijfsprocessen uit te kunnen voeren. Zo kan zonder tijdsregistratie niet worden 

vastgesteld hoeveel tijd het personeel en het management heeft besteed aan het 

automatiseren van de primaire bedrijfsprocessen. Hierdoor is het ook niet mogelijk 

objectief en kwantificeerbaar te achterhalen of de tijd die besteed is in verhouding staat 

met de IT-investeringen die zijn gedaan. Daarnaast kan niet worden vastgesteld hoeveel 

tijd medewerkers besteden aan een bepaald (sub)proces. Dit wordt ook bemoeilijkt 

doordat de medewerkers werkzaam zijn in verschillende processen en dus verschillende 

rollen vervullen binnen de organisatie. Wel heeft de organisatie een begroting opgesteld 

en vastgelegd, waardoor bepaalde toetsingen toch konden worden uitgevoerd, al is het 

op een minder objectieve wijze.  

 

De focus op het behoud van werkgelegenheid is terug te zien in het voornemen om het 

aantal fte gelijk te houden. Uiteraard kan de economische crisis ook een deel van de 

bevindingen verklaren. Theorie over het MKB en het familiebedrijf geeft echter aan dat 

hoewel de economische crisis ook voor het MKB en het familiebedrijf in Nederland 

voelbaar en onvermijdelijk is, de focus nog steeds ligt bij het behoud van 

werkgelegenheid (Flören en Jansen, 2011). De invloed van de economische situatie op de 

bevindingen zal echter niet verder worden behandeld in dit onderzoek.  

 

Uit bovenstaande eigenschappen vloeien consequenties en overwegingen voort voor het 

uitvoeren van een IT-audit naar IT-investeringen in relatie tot de efficiëntie van primaire 

bedrijfsprocessen in het MKB en het familiebedrijf. Deze zullen worden toegelicht in de 

volgende paragrafen.  

 

 
5.3 Value of IT 

 

Door de groeiende IT-investeringen vragen stakeholders in organisaties zich steeds meer 

af wat IT-investering hebben opgeleverd en welke verbeteringen in de toekomst mogelijk 

zijn. Vanuit de onderzochte doelgroep, het MKB en het familiebedrijf, komt steeds meer 

de vraag naar een objectieve en kwantificeerbare uitdrukking van de waarde van IT-

investeringen.   

 

Uit het theoretisch onderzoek blijkt dat de beschikbare frameworks, methoden of 

technieken zijn gericht op het ondersteunen van het management bij IT-

investeringsbeoordelingen vooraf en niet voorzien in een methode om achteraf een 

beoordeling van de waarde van de IT-investeringen uit te voeren. De behandelde 

frameworks, methoden of technieken zijn hierdoor meer gericht op het geven van advies 

dan het uitvoeren van een overige audit of een assurance-opdracht. Zoals in de 

introductie is toegelicht richt dit onderzoek zich op de tweeledige vraag die is ontstaan 
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vanuit organisaties: wat hebben IT-investeringen kwantitatief opgeleverd en welke 

verbeteringen zijn in de toekomst mogelijk op dit gebied? Hiermee kan het onderzoek 

zowel als overige audit als advies worden geclassificeerd, aangezien het zowel een 

“uitspraak” wil doen over het verleden als advies wil geven ter ondersteuning van 

besluitvorming in de toekomst. Voor beide vormen zijn, naast de algemene richtlijnen, 

geen aanvullende richtlijnen beschikbaar. Welke consequenties en overwegingen 

bovenstaand zouden kunnen hebben voor het vakgebied IT-auditing zal worden toegelicht 

in hoofdstuk 5.4.   

 

Het afgeleide, vereenvoudigde toetsingsmodel dat is ontwikkeld blijkt bruikbaar in de 

praktijk, mits wordt voldaan aan een aantal voorwaarden: 

- Er dient registratie bijgehouden te worden van de variabelen in het toetsingsmodel, 

ook voor de procesautomatisering;  

- Voordelen dienen over meerdere jaren gemeten te kunnen worden. Verschillende 

auteurs geven aan dat voordelen van IT-investeringen zich uit kunnen strekken over 

meerdere jaren en dat voordelen over meerdere jaren gemeten moeten worden (o.a. 

Berghout en Powell, 2009). Dit was niet mogelijk voor het huidige onderzoek, maar 

zou wel kunnen worden toegepast in volgende onderzoeken. 

- Er moet rekening gehouden worden met de afwijkende focus van een familiebedrijf op 

behoud van werkgelegenheid. Hierdoor kan het zijn dat zuinigheid (een van de 

genoemde kwaliteitsattributen van het kwaliteitsaspect efficiëntie) door middel van het 

terugbrengen van het aantal middelen, c.q. het ontslaan van medewerkers, niet de 

hoogste prioriteit heeft voor het doen van IT-investeringen of dat het een andere 

definitie heeft voor de organisatie. Dit was overigens niet het geval voor de 

onderzochte organisatie.  

 

Het ontwikkelde toetsingsmodel is dus een goed begin, maar zal nog moeten worden 

doorontwikkeld en gevalideerd om het succesvol in te kunnen zetten, voor zowel MKB- en 

familiebedrijven, als grote organisaties.  

 

 

5.4 Consequenties en overwegingen voor het vakgebied IT-auditing 

 

Het theoretisch onderzoek, praktijkonderzoek en de voorgaande beschouwing van de 

bevindingen geven een aantal mogelijke consequenties en overwegingen voor het 

vakgebied IT-auditing.  

 

In de voorgaande paragraaf zijn de voorwaarden geschetst voor het inzetten van het 

ontwikkelde toetsingsmodel. Het zou echter ook kunnen dat, door de eigenschappen van 

het MKB en het familiebedrijf, niet kan worden voldaan aan deze voorwaarden. Daarom 

zou gekeken kunnen worden of het mogelijk is om minder te steunen op vastlegging en 
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bijvoorbeeld meer te steunen op soft controls. Soft controls verwijzen naar de niet-

geformaliseerde administratieve organisatie en interne controle (Achten, 2010). Doordat 

een dga vaak intensief operationeel betrokken is weet hij precies wat speelt. Dit zou 

volgens Van Onzenoort (2011) kunnen compenseren voor het gebrek aan formele 

beheersingsmaatregelen. Aan de andere kant zou dit een negatief effect kunnen hebben, 

doordat hij zaken in zijn eigen voordeel regelt. Dit zal waarschijnlijk meer spelen bij een 

assuranceopdracht, waar de belangen anders liggen, dan bij overige audit en advies. Van 

Achten (2010) zet uiteen hoe een auditor dit kan doen binnen het MKB. Dit kan 

bijvoorbeeld door gedragscodes en interne reglementen te bekijken, interviews te houden 

met directie en relevante staf over de regels die gelden, maar die niet op papier staan, 

waarneming ter plaatse op de werkwijze van verschillende afdelingen en reacties op 

verschillende personen (zoals de directeur), het meenemen van soft controls in 

lijncontroles en discussies te voeren na de audit met de directie en relevante staf over de 

bevindingen. De beroepsgroep van IT-auditors zal moeten voorzien in richtlijnen voor en 

de voorwaarden waaronder (deels) gesteund zou kunnen worden op soft controls bij het 

uitvoeren van een IT-audit. 

 

Door het gebrek aan kennis en capaciteit binnen het MKB en het familiebedrijf zal de IT-

auditor meer behulpzaam moeten zijn bij het inbedden van aanbevelingen en advies en 

het borgen van de uitvoering. Daarbij dient wel te worden opgemerkt dat de 

opdrachtgever de beslissing maakt om de aanbevelingen, advies al dan niet op te volgen 

(NOREA, 2012). Maar zoals Van Praat en Suerink (1992) opmerken: Bij goede adviezen 

ligt het opvolgen ervan voor de hand. Het combineren van advies en audit is een 

veelbesproken combinatie. Zo wordt in de Studie Adviesdiensten van de NOREA (2012) 

de collisie tussen audit en advies toegelicht. Daarnaast wordt gesteld dat adviesdiensten 

ophouden bij advies en dat een opdrachtgever met raad en daad bijstaan niet gewenst is, 

maar dat gekozen moet worden voor één van de twee. Een risico dat genoemd wordt is 

dat het eigen advies, door voortschrijdend inzicht, niet meer geschikt blijkt te zijn en 

gerepareerd wordt ten behoeve van eigen redding (NOREA, 2012). Hoewel er dus risico’s 

kleven aan het combineren van audit en advies, is het, zeker voor het MKB en 

familiebedrijf, wellicht een noodzakelijke combinatie. Fijneman (2006) ondersteunt dit 

punt door te stellen dat de IT-auditor op korte termijn zichtbaar zal zijn in zowel audit- 

als adviesrollen. Het belang van het behoud van onafhankelijkheid en integriteit wordt in 

dit geval groter. Een punt dat later in de beschouwing verder zal worden toegelicht.  

  

Het gebrek aan capaciteit binnen het MKB zal ervoor zorgen dat er meer gesteund zal 

worden op externe dienstverleners, zoals een IT-auditor. Daarnaast is er, in tegenstelling 

tot grote organisatie, ook een beperkte capaciteit aan middelen. Hierdoor zal niet voor 

elke nieuwe vraag een nieuwe externe partij worden ingehuurd die kennis moet 

opbouwen van de organisatie, bedrijfsprocessen en werkwijzen. Een IT-auditor binnen 

het MKB en het familiebedrijf zal daarom van meer zaken verstand moeten hebben dan 
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alleen IT en een multidiscplinaire sparringpartner moeten zijn voor stakeholders in een 

organisatie. Een punt dat wordt ondersteund door Ten Have (2004), ook voor grote 

organisaties. De auteur stelt dat een IT-auditor andere competenties, normen, 

instrumenten en aanpakken nodig heeft om in te kunnen spelen op managementvragen. 

Volgens Harmzen (in: Fijneman, 2006) wil het management vooral op strategisch niveau 

geholpen worden door de IT-auditor. Hiervoor is niet zozeer een verbreding, als wel een 

verdiepingsslag op zeer specifieke terreinen nodig (Ten Have, 2004). De NOREA verwijst 

naar de “rekenschapsauditor” die kritisch meedenkt en participeert in het 

verantwoordingsproces in plaats van de “afreken auditor” die achteraf komt (Fijneman, 

2006). Het benoemen van de identiteit van het vakgebied is hierbij cruciaal (Fijneman, 

2006).  

 

In echter alle gevallen moet de IT-auditor zich houden aan de algemene Gedrags- en 

Beroepsregels, moet het voor de opdrachtgever duidelijk zijn in welke rol de IT-auditor 

opereert en wat verwacht mag worden. Onafhankelijkheid en integriteit blijven 

belangrijke voorwaarden, in welke rol de IT-auditor ook actief is. 

 

In de voorgaande discussiepunten is al een aantal keer het voorzien in richtlijnen en 

reglementering vanuit de beroepsgroep genoemd. Zo zou de beroepsgroep moeten 

voorzien in regelgeving rond overige audits en adviesopdrachten. Zonder reglementering 

bestaan er geen expliciete en impliciete kwaliteitseisen waaraan IT-auditors moeten 

voldoen (NOREA, 2012). Volgens Fijneman (2006) zou standaardisering van oordelen 

hierbij kunnen ondersteunen. Zeker voor het huidige onderwerp, Value of IT, dient te 

worden bepaald welke plaats een dergelijk onderzoek inneemt binnen het vakgebied IT-

auditing, onder andere of: de opdracht binnen advies of overige audit kan worden 

geplaatst; aan welke richtlijnen en voorwaarden moet worden voldaan; en of een oordeel 

wenselijk is en kan worden gegeven bij dergelijke opdrachten.  

 

Zoals al eerder benadrukt zullen de algemene Gedrags- en Beroepsregels altijd van 

toepassing zijn. Om niet te zorgen voor te veel geboden en verboden, zoals het geval is 

in de huidige Gedrags- en Beroepsregels voor Register EDP-auditors (NOREA, 2004), zou 

de NOREA aansluiting kunnen zoeken met de International Federation of Accountants 

(IFAC) die een meer ‘principle based’-benadering hanteert. Hierin ligt de nadruk op de vijf 

beginselen: integriteit, objectiviteit (onafhankelijkheid), deskundigheid en zorgvuldigheid, 

geheimhouding en professioneel gedrag (Fijneman, 2006).  

 

Zoals Fijneman zegt (2006) gaat het uiteindelijk om de vraag van de opdrachtgever. Of 

de vraag nu ligt binnen assurance, overige audit of advies: de vraagstelling van de 

opdrachtgever moet worden opgelost. Dit sluit aan bij de definitie van Van Praat en 

Suerink (1992) waarin wordt aangegeven dat de doelstellingen van de opdrachtgever 

gerealiseerd moeten worden. Om dit te bereiken zal de vraagkant meer verkend moeten 
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worden in plaats van de aanbod gedreven houding van sommige IT-auditors aan te 

houden (Fijneman, 2006). Hierbij dienen altijd de algemene Gedrags- en Beroepsregels 

aangehouden te worden.  

 
 

5.5 Samenvatting 

 

In dit hoofdstuk stond de derde deelvraag van dit onderzoek centraal: Onder welke 

voorwaarden kan een IT-audit worden uitgevoerd naar IT-investeringen in relatie tot de 

efficiëntie van primaire bedrijfsprocessen binnen het MKB en het familiebedrijf? De 

voorwaarden zijn beschouwd op drie gebieden: het MKB en het familiebedrijf, Value of IT 

(specifiek het kwantificeren van IT-investeringen in relatie tot de efficiëntie van primaire 

bedrijfsprocessen) en de consequenties en overwegingen voor het vakgebied IT-auditing. 

In deze paragraaf zullen ze kort worden samengevat.  

 

De afwijkende eigenschappen van het MKB en het familiebedrijf ten opzichte van grote 

organisaties, zoals een meer operationele focus, geringe registratie, focus op behoud van 

werkgelegenheid en weinig kennis en capaciteit, hebben invloed op het uitvoeren van een 

IT-audit naar IT-investeringen in relatie tot de efficiëntie van primaire bedrijfsprocessen. 

Doordat beschikbare frameworks, methoden of technieken zijn gericht op het 

ondersteunen van het management bij IT-investeringsbeoordelingen en niet voorzien in 

een methode om achteraf een beoordeling van de waarde van IT-investeringen uit te 

voeren, is een afgeleid, vereenvoudigd toetsingsmodel ontwikkeld.  

 

Het ontwikkelde toetsingsmodel blijkt bruikbaar in de praktijk, mits wordt voldaan aan de 

volgende voorwaarden: 

- Er dient registratie bijgehouden te worden van de variabelen in het toetsingsmodel, 

ook voor de procesautomatisering; 

- Het moet mogelijk zijn een meting uit te voeren over meerdere jaren, aangezien 

voordelen zich kunnen uitstrekken over meerdere jaren; 

- Er dient rekening te worden gehouden met de afwijkende focus van het MKB en het 

familiebedrijf op behoud van werkgelegenheid. Hierdoor kan het zijn dat zuinigheid 

(een van de genoemde kwaliteitsattributen van het kwaliteitsaspect efficiëntie) door 

middel van het terugbrengen van het aantal middelen, c.q. het ontslaan van 

medewerkers, niet de hoogste prioriteit heeft voor het doen van IT-investeringen of 

dat het een andere definitie heeft voor de organisatie.  

 

Het ontwikkelde toetsingsmodel is dus een goed uitgangspunt, maar zal nog moeten 

worden doorontwikkeld en gevalideerd om het succesvol in te kunnen zetten, voor zowel 

het MKB en het familiebedrijf, als in grote organisaties.  
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Daarnaast geeft het onderzoek aanleiding tot een discussie over de consequenties en 

overwegingen voor het vakgebied IT-auditing. Het vakgebied zou: 

- Kunnen voorzien in richtlijnen voor en de voorwaarden waaronder (deels) gesteund 

zou kunnen worden op soft controls bij het uitvoeren van een IT-audit binnen het MKB 

en het familiebedrijf.  

- Praktische richtlijnen ontwikkelen voor de combinatie van audit en advies. Een 

veelbesproken combinatie die, zeker voor het MKB en het familiebedrijf, wellicht wel 

noodzakelijk is; 

- Faciliteren in een verdiepingsslag voor IT-auditors op zeer specifieke terreinen. Het 

benoemen van de identiteit van het vakgebied is hierbij cruciaal;  

- Voorzien in regelgeving en richtlijnen rond overige audits en adviesopdrachten. Zeker 

voor het huidige onderwerp, Value of IT, dient te worden bepaald welke plaats een 

dergelijk onderzoek inneemt binnen het vakgebied IT-auditing. Onder andere of de 

opdracht binnen de advies of overige audit kan worden geplaatst, aan welke richtlijnen 

en voorwaarden moet worden voldaan en of een oordeel wenselijk is en kan worden 

gegeven bij dergelijke opdrachten; 

- Een meer ‘principle based’-benadering hanteren voor de Gedrags- en Beroepsregels in 

plaats van te veel geboden en verboden; 

- Meer verkennen van de vraagkant in plaats van de nu vaak aanbod gedreven houding 

van sommige IT-auditors.   
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6. Conclusie 

 

 

6.1 Beantwoording onderzoeksvraag 

 

Tegenwoordig is de aanschaf van informatiesystemen een van de grootste investeringen 

voor een organisatie, zowel in geld als in tijd. Gezien de grote investeringen die met IT 

gemoeid zijn, vragen stakeholders in organisaties zich steeds meer af wat IT-

investeringen hebben opgeleverd en welke verbeteringen in de toekomst mogelijk zijn. 

Bestaande literatuur is voornamelijk gericht op het meten van de invloed van IT-

investeringen op organisatieniveau. Deze onderzoeken hebben niet kunnen aantonen dat 

er een positieve relatie bestaat tussen IT-investeringen en de organisatieprestaties, een 

effect dat vaak wordt benoemd als “de productiviteitsparadox”: investeringen in IT blijven 

groeien, zonder dat er rendementsverhogingen zijn bewezen. Steeds meer auteurs zijn 

het er daarom over eens dat het rendement van IT-investeringen moet worden gemeten 

op primair procesniveau. 

 

In het MKB nemen IT-investeringen toe. Het MKB zijn ondernemingen met maximaal 250 

medewerkers. Van alle Nederlandse organisaties valt 99 procent in deze categorie. Het 

MKB is verantwoordelijk voor 58 procent van de omzet en 60 procent van de 

werkgelegenheid in Nederland. Een speciale groep binnen het MKB vormt het 

familiebedrijf. Uit een onderzoek van Neyenrode Business Universiteit blijkt dat 69 

procent van alle bedrijven in Nederland gekwalificeerd kan worden als familiebedrijf, zij 

circa 49 procent van de werkgelegenheid verzorgt en verantwoordelijk is voor 53 procent 

van het Bruto Nationaal Product. Hiermee neemt het MKB en het familiebedrijf een 

bijzondere plek in binnen de Nederlandse economie.  Binnen het vakgebied IT-auditing is 

er nog weinig onderzoek gedaan naar deze doelgroep. 

 

Gegeven bovenstaand, was de centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek: 

 

Op welke wijze kunnen, binnen het vakgebied IT-auditing, IT-investeringen in relatie tot 

de efficiëntie van primaire bedrijfsprocessen in het MKB en het familiebedrijf worden 

gekwantificeerd?  

 

Een groot deel van de bestudeerde frameworks, methoden of technieken zijn gericht op 

het ondersteunen van het management bij IT-investeringsbeoordelingen en voorzien niet 

in een framework, methode of techniek die bruikbaar is om achteraf een beoordeling uit 

te voeren van de waarde van IT-investeringen. Aangezien er dus geen hanteerbaar 

framework, methode of techniek is voor het doel van dit onderzoek, is een afgeleid, 

vereenvoudigd toetsingsmodel ontwikkeld dat een eerste aanzet moet geven bij de 
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ondersteuning van een objectieve en kwantificeerbare meting van IT-investeringen in 

relatie tot efficiëntie van primaire bedrijfsprocessen binnen het MKB en familiebedrijf.  

 

Het ontwikkelde toetsingsmodel is ingezet bij een organisatie welke gespecialiseerd is in 

het ver- en bewerken van natuursteen. De organisatie wordt bestuurd door een 

driekoppige directie, afkomstig uit één familie, bestaat uit zeventien werknemers en heeft 

een netto-jaaromzet van twee miljoen euro. Hierdoor is de organisatie te classificeren als 

MKB en familiebedrijf. In 2012 heeft de onderzochte organisatie haar primaire 

bedrijfsprocessen geautomatiseerd. Hierbij lag de nadruk op het automatiseren van de 

calculatie, orderverwerking en tijdsregistratie in de productie.  

 

De bevindingen en de beschouwing laten zien dat het afgeleide, vereenvoudigde 

toetsingsmodel dat is ontwikkeld bruikbaar blijkt in de praktijk, mits wordt voldaan aan 

een aantal voorwaarden: 

- Er dient registratie bijgehouden te worden van de variabelen in het toetsingsmodel, 

ook voor de procesautomatisering; 

- Het moet mogelijk zijn een meting uit te voeren over meerdere jaren, aangezien 

voordelen zich kunnen uitstrekken over meerdere jaren; 

- Er dient rekening te worden gehouden met de afwijkende focus van het MKB en het 

familiebedrijf op behoud van werkgelegenheid. Hierdoor kan het zijn dat zuinigheid 

(een van de genoemde kwaliteitsattributen van het kwaliteitsaspect efficiëntie) door 

middel van het terugbrengen van het aantal middelen, c.q. het ontslaan van 

medewerkers, niet de hoogste prioriteit heeft voor het doen van IT-investeringen of 

dat het een andere definitie heeft voor de organisatie.  

 

 

Het ontwikkelde toetsingsmodel is dus een goed uitgangspunt, maar zal nog moeten 

worden doorontwikkeld en gevalideerd om het succesvol in te kunnen zetten, voor zowel 

het MKB en het familiebedrijf, als in grote organisaties.  

 

 

Daarnaast geeft het onderzoek aanleiding tot een discussie over de consequenties en 

overwegingen voor het vakgebied IT-auditing. Het vakgebied zou: 

- Kunnen voorzien in richtlijnen voor en de voorwaarden waaronder (deels) gesteund 

zou kunnen worden op soft controls bij het uitvoeren van een IT-audit binnen het MKB 

en het familiebedrijf; 

- Praktische richtlijnen ontwikkelen voor de combinatie van audit en advies. Een 

veelbesproken combinatie die, zeker voor het MKB en het familiebedrijf, wellicht wel 

noodzakelijk is; 

- Faciliteren in een verdiepingsslag voor IT-auditors op zeer specifieke terreinen. Het 

benoemen van de identiteit van het vakgebied is hierbij cruciaal;  
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- Voorzien in regelgeving en richtlijnen rond overige audits en adviesopdrachten. Zeker 

voor het huidige onderwerp, Value of IT, dient te worden bepaald welke plaats een 

dergelijk onderzoek inneemt binnen het vakgebied IT-auditing. Onder andere of de 

opdracht binnen de advies of overige audit kan worden geplaatst, aan welke richtlijnen 

en voorwaarden moet worden voldaan en of een oordeel wenselijk is en kan worden 

gegeven bij dergelijke opdrachten; 

- Een meer ‘principle based’-benadering hanteren voor de Gedrags- en Beroepsregels in 

plaats van te veel geboden en verboden; 

- Meer verkennen van de vraagkant in plaats van de nu vaak aanbod gedreven houding 

van sommige IT-auditors.   

 

Uiteindelijk gaat het om de vraagstellingen en doelstellingen van de opdrachtgever en het 

leveren van een kwalitatieve en/of kwantitatieve bijdrage aan de organisatie van de 

informatievoorziening, ongeacht of een vraagt ligt op het gebied van assurance, overige 

audit of advies.  

 

 
6.2 Beperkingen van het onderzoek en aanbevelingen voor vervolgonderzoek  

 

Het onderzoek is uitgevoerd bij één organisaties. Hierdoor zijn de beperkingen van een 

case studie van toepassingen (Yin, 2009). De uitkomsten zijn van toepassing op de 

onderzochte organisatie en kunnen niet, zonder onderzoek, worden doorgetrokken naar 

andere MKB en familiebedrijven. Het ontwikkelde toetsingsmodel zal ingezet moeten 

worden bij meerdere MKB en familiebedrijven in verschillende sectoren om de validiteit 

van het ontwikkelde model te toetsen. Daarnaast dient verder onderzocht te worden hoe 

de genoemde, mogelijke voorwaarden voor het uitvoeren van een IT-audit binnen het 

MKB en familiebedrijven, binnen de ontwikkelde assurance- en nog te ontwikkelen 

overige audit en advies standaarden van het IT-audit vakgebied zouden kunnen passen.  
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