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Een	  hogere	  volwassenheid	  voor	  IT?	  Gedraag	  je	  er	  dan	  ook	  naar!	  

Values@IT	  –	  Grip	  &	  Zicht	  op	  de	  culturele	  volwassenheid	  van	  uw	  IT	  organisatie.	  

Veel	  IT-‐organisaties	  hebben	  ermee	  te	  kampen:	  ze	  zijn	  niet	  in	  staat	  producten	  en	  diensten	  te	  leveren	  
die	  aansluiten	  bij	  de	  wensen	  van	  de	  business	  en	  die	  een	  driver	  zijn	  voor	  betere	  business	  
performance.	  IT	  heeft,	  in	  andere	  woorden,	  niet	  altijd	  de	  volwassenheid	  om	  echt	  meerwaarde	  te	  
kunnen	  bieden.	  

Dat	  dit	  zo	  is	  wordt	  breed	  onderkend.	  En	  er	  worden	  ook	  pogingen	  gedaan	  om	  de	  volwassenheid	  van	  IT	  
naar	  het	  volgende	  niveau	  te	  brengen.	  Toch	  blijkt	  dat	  nog	  steeds	  het	  overgrote	  deel	  van	  IT-‐projecten	  
mislukt	  –	  zonde	  dus	  van	  de	  tijd,	  de	  inspanning	  en	  de	  middelen	  die	  gemoeid	  zijn	  met	  de	  
verbeterprogramma’s.	  

Waar	  gaat	  het	  mis?	  Organisaties	  maken	  gebruik	  van	  methoden	  die	  hun	  sporen	  echt	  wel	  verdiend	  
hebben.	  CMMI	  –	  Capability	  Maturity	  Model	  Integration	  –	  is	  een	  goed	  voorbeeld.	  Het	  probleem	  ligt	  
dan	  ook	  niet	  bij	  de	  methode	  –	  het	  ligt	  meer	  aan	  het	  feit	  dat	  verbeterprogramma’s	  aan	  tunnelvisie	  
lijden.	  Als	  je	  je	  processen	  en	  producten	  verbetert,	  zo	  is	  de	  gedachte,	  dan	  komt	  die	  volwassenheid	  
vanzelf.	  Dat	  dat	  niet	  zo	  is	  moge	  duidelijk	  zijn.	  Recent	  onderzoek	  van	  Forrester	  toont	  aan	  dat	  in	  meer	  
dan	  70%	  van	  de	  gevallen	  waar	  deze	  verbeterprojecten	  falen,	  de	  People	  Factor	  een	  belangrijke	  rol	  
speelt.	  

Wij	  willen	  in	  dit	  whitepaper	  de	  discussie	  over	  volwassenheid	  
openbreken	  door	  er	  een	  nieuwe	  dimensie	  aan	  toe	  te	  voegen:	  
cultuur.	  Onze	  stelling:	  Als	  cultuur	  niet	  meegroeit	  met	  de	  
volwassenheid	  van	  processen	  en	  producten	  in	  de	  IT-‐organisatie,	  
dan	  heeft	  een	  CMMI-‐	  of	  ander	  verbeterprogramma	  geen	  enkele	  zin.	  
Naar	  ons	  idee	  moet	  de	  borging	  van	  cultuur	  integraal	  onderdeel	  zijn	  
van	  het	  streven	  naar	  een	  hoger	  niveau	  van	  volwassenheid.	  En	  
gelukkig	  kan	  dat	  uitstekend	  met	  inzet	  van	  bestaande,	  bekende	  
middelen,	  zoals	  bijvoorbeeld	  CMMI1,	  in	  combinatie	  met	  een	  bewezen	  
aanpak	  die	  cultuur	  meetbaar	  en	  tastbaar	  maakt.	  	  Het	  is	  echt	  geen	  
rocket	  science.	  En	  er	  is	  dus	  ook	  geen	  excuus	  om	  cultuur	  niet	  de	  
aandacht	  te	  geven	  die	  ze	  verdient.	  	  	  

Cultuur	  en	  Cultuurwaarden	  

Wij	  hanteren	  in	  deze	  context	  de	  volgende	  definitie	  voor	  het	  begrip	  cultuur:	  

Cultuur	  heeft	  betrekking	  op	  de	  attitudes,	  gedrag,	  visies,	  percepties,	  normen	  en	  waarden	  van	  
(groepen)	  mensen	  binnen	  een	  organisatie.	  Cultuur	  bepaalt	  daarmee	  de	  context	  waarbinnen	  en	  de	  
manier	  waarop	  de	  organisatie	  acties	  onderneemt	  en	  tot	  resultaten	  komt.	  

Zoals	  de	  definitie	  aangeeft	  is	  cultuur	  op	  te	  breken	  in	  een	  aantal	  cultuurwaarden.	  Om	  die	  vast	  te	  
stellen	  zijn	  we	  te	  rade	  gegaan	  bij	  Richard	  Barrett’s	  Value	  Centre,	  een	  autoriteit	  op	  cultuurgebied	  die	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  CMMI	  is	  een	  veelgebruikte	  methodiek	  voor	  het	  inrichten	  en	  verbeteren	  van	  de	  
volwassenheid	  van	  IT	  Processen.	  Analoog	  hieraan	  kan	  Values@IT	  ook	  worden	  ingezet	  ter	  
ondersteuning	  van	  modellen	  als	  INK,	  EFQM,	  ISO,	  ITIL,	  BISL,	  ASL,	  etc.	  
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al	  bij	  honderden	  bedrijven	  wereldwijd	  cultuurmetingen	  deed	  (www.valuescentre.com).	  Op	  basis	  van	  
zijn	  werk	  zijn	  wij	  in	  staat	  om	  cultuurwaarden	  te	  definiëren,	  aan	  te	  tonen	  en	  te	  meten	  en	  zo	  in	  te	  
schatten	  wat	  mensen	  denken,	  doen	  en	  kunnen	  en	  waardoor	  ze	  worden	  gedreven.	  Zoals	  het	  
onderstaande	  staatje	  laat	  zien	  maken	  we	  een	  onderscheid	  tussen	  negatieve	  en	  positieve	  waarden:	  

Positief:	  

Bijvoorbeeld:	  Verantwoordelijkheid,	  Prestatiegericht,	  Productiviteit,	  Duidelijkheid,	  Taakgericht,	  
Financiële	  stabiliteit,	  Resultaatgericht,	  Teamwork,	  Eigenaarschap,	  Visie,	  Discipline,	  Ontwikkeling	  
vaardigheden.	  

Negatief:	  

Bijvoorbeeld:	  Korte-‐termijnfocus,	  Silomentaliteit,	  Verwarring,	  Macht,	  Elkaar	  de	  schuld	  geven,	  
Bureaucratie,	  Interne	  competitie,	  Manipulatie.	  

	  Inzicht	  hebben	  in	  de	  cultuurwaarden	  binnen	  een	  organisatie	  is	  op	  zich	  al	  heel	  waardevol.	  Het	  wordt	  
echter	  pas	  echt	  interessant	  als	  je	  die	  wetenschap	  kunt	  koppelen	  aan	  het	  volwassenheidsniveau	  van	  
organisaties.	  Wij	  hebben	  een	  methode	  ontwikkeld	  die	  juist	  dat	  doet,	  door	  de	  cultuurwaarden	  van	  het	  
Values	  Centre	  te	  koppelen	  aan	  CMMI.	  

	  

CMMI	  +	  Barrett	  =	  inzicht	  in	  culturele	  volwassenheid	  

Het	  resultaat	  is	  een	  geïntegreerd	  CMMI-‐cultuurwaardenframework.	  Daarmee	  kunnen	  we	  het	  
culturele	  niveau	  van	  een	  IT	  organisatie	  meten	  en	  vaststellen	  in	  hoeverre	  het	  matched	  met	  het	  CMMI-‐

CMMI	  is	  een	  bekende,	  veelgebruikte	  methode	  voor	  procesverbetering.	  Het	  doel:	  organisaties	  
beter	  laten	  functioneren	  en	  betere	  diensten	  (services)	  leveren.	  CMMI	  gaat	  daarbij	  uit	  van	  
volwassenheidsniveaus.	  Elk	  niveau	  heeft	  bepaalde	  kenmerken	  en	  levert	  bepaalde	  output	  op.	  Als	  
organisatie	  zijn	  twee	  dingen	  van	  belang:	  beseffen	  op	  welk	  niveau	  je	  je	  op	  dit	  moment	  beweegt	  
en	  naar	  welk	  niveau	  je	  moet	  doorgroeien,	  wil	  je	  een	  service	  kunnen	  leveren	  dat	  voldoet	  aan	  de	  
wensen	  van	  de	  klant.	  Dat	  ziet	  er	  schematisch	  als	  volgt	  uit:	  

	  

Bron:	  CMMI	  Services	  –	  SE	  Institute	  
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niveau	  waarnaar	  de	  organisatie	  streeft.	  Is	  de	  organisatie	  wel	  in	  staat	  om	  te	  voldoen	  aan	  de	  CMMI-‐
eisen	  die	  ze	  zichzelf	  heeft	  opgelegd?	  Of	  is	  er	  sprake	  van	  een	  kloof	  tussen	  ambitie	  en	  haalbaarheid?	  	  

Laten	  we	  als	  voorbeeld	  de	  volgende	  twee	  volwassenheidsniveaus	  nemen	  die	  veel	  voorkomen	  –	  
CMMI	  ‘level	  2’	  en	  ‘level	  3’	  organisaties.	  De	  beschrijving	  van	  het	  SEI	  volgend	  worden	  zowel	  op	  level	  2	  
als	  level	  3	  diensten	  aan	  de	  organisatie	  geleverd	  maar	  is	  er	  wel	  degelijk	  een	  verschil.	  Dit	  verschil	  
betreft	  vooral	  de	  scope	  van	  standaarden,	  processen,	  beschrijvingen	  en	  procedures.	  Op	  level	  2	  
volwassenheid	  (managed)	  kunnen	  deze	  per	  afdeling	  bijvoorbeeld	  flink	  verschillen.	  Op	  level	  3	  
(Defined)	  zijn	  standaarden,	  processen,	  beschrijvingen	  en	  procedures	  afgeleid	  van-‐	  en	  op	  maat	  
gemaakt	  op	  basis	  van	  organisatiebrede	  standaarden	  en	  meer	  uniform.	  Dit	  heeft	  grote	  impact	  op	  
cultuur,	  attitude	  en	  gedrag	  in	  een	  IT	  organisatie,	  zoals	  onderstaande	  figuur	  illustreert.	  

Level	  2:	  Managed	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Level	  3:	  Defined	  

Managers	  die	  hun	  verantwoordelijkheid	  
nemen	  om	  hun	  mensen	  aan	  te	  sturen	  en	  te	  
ontwikkelen.	  De	  focus	  in	  de	  organisatie	  is	  
vooral	  op	  de	  eigen	  afdeling	  of	  unit,	  
compensatie/	  beloning,	  training	  &	  
ontwikkeling,	  performance	  management,	  
werk	  omgeving,	  communicatie	  &	  coördinatie	  
en	  bezetting.	  

Ontwikkelen	  van	  competenties	  van	  individuen	  
en	  teams	  en	  die	  in	  lijn	  brengen	  met	  de	  business	  
strategie.	  Focus	  van	  het	  management	  is	  vooral	  
op	  het	  geheel	  van	  de	  organisatie,	  cultuur	  van	  
eigenaarschap	  en	  betrokkenheid,	  
groepsontwikkeling,	  competentie-‐management	  
en	  -‐ontwikkeling,	  carrièreontwikkeling	  

Bron:	  CMMI	  People	  Framework,	  SEI	  Institute	  

Bovenstaande	  beschrijvingen	  geven	  een	  duidelijke	  indicatie	  van	  de	  cultuur	  en	  die	  kan	  worden	  
gekoppeld	  aan	  de	  cultuurwaarden	  van	  het	  Valuescentre.	  Verschillende	  volwassenheidsniveaus	  
brengen	  verschillende	  cultuurwaarden	  met	  zich	  mee:	  

Level	  2:	  Managed	   	   	   	   	   	  	  	  	  Level	  3:	  Defined	  

Positieve	  waarden:	  
Verantwoordelijkheid,	  Prestatiegericht,	  
Productiviteit,	  Duidelijkheid,	  
Taakgericht,	  Financiële	  stabiliteit,	  
Resultaatgericht,	  Teamwork	  binnen	  
afdeling,	  Discipline,	  Ontwikkeling	  
vaardigheden	  

	  
Beperkende	  waarden:	  Lange	  dagen	  (-‐),	  
Macht	  (-‐),	  Verwarring	  (-‐)	  

Positieve	  waarden:	  Ontwikkeling	  van	  
kennis	  &	  competenties,	  Samenwerking	  
tussen	  afdelingen,	  Klanttevredenheid,	  
Efficiency,	  Doelgericht,	  Informatie	  
delen,	  Open	  communicatie,	  
Professionaliteit,	  Autonomie,	  Winst	  

	  
	  

Beperkende	  waarden:	  Bureaucratie	  (-‐),	  
Hiërarchie	  (-‐),	  Voorzichtigheid(-‐)	  

Bron:	  CMMI	  People	  Framework,	  SEI	  Institute	  &	  Valuescentre.	  

Op	  deze	  manier	  hebben	  we,	  in	  samenwerking	  met	  het	  Valuescentre,	  voor	  alle	  CMMI-‐niveaus	  
specifieke	  cultuurwaarden	  vastgesteld.	  Met	  dit	  complex	  van	  volwassenheidsniveau	  en	  
cultuurwaarden	  kunnen	  we	  de	  pijnpunten	  op	  cultureel	  gebied	  in	  uw	  organisatie	  vaststellen	  en	  
aangeven	  wat	  er	  moet	  veranderen	  voordat	  u	  kunt	  doorgroeien	  naar	  het	  niveau	  dat	  u	  ambieert.	  	  

De	  praktijk	  

Tot	  zover	  de	  theorie.	  Nu	  de	  praktijk:	  Hoe	  komen	  we	  aan	  die	  informatie?	  En	  hoe	  kunt	  u	  die	  informatie	  
omzetten	  in	  een	  strategie	  die	  uw	  IT-‐organisatie	  echt	  naar	  het	  volgende	  niveau	  helpt?	  
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Stel,	  een	  IT	  organisatie	  wenst	  te	  groeien	  naar	  het	  volwassenheidsniveau	  3:	  Defined.	  	  

Aan	  de	  hand	  van	  de	  door	  ons	  per	  CMMI-‐niveau	  vastgestelde	  cultuurwaarden	  voeren	  we	  een	  online	  
survey	  uit.	  Hierin	  vragen	  we	  uw	  medewerkers	  onder	  andere	  uit	  een	  lijst	  de	  waarden	  te	  kiezen	  die	  de	  
huidige	  organisatie/afdeling	  kenmerken.	  De	  top-‐10	  van	  waarden	  in	  de	  organisatie	  en	  per	  onderdeel	  
worden	  geplot	  per	  CMMI-‐niveau.	  Het	  resultaat	  wordt	  als	  volgt	  gerapporteerd:	  	  

	  

	  

Deze	  rapportage	  geeft	  het	  volgende	  inzicht:	  

i) De	  meeste	  cultuurwaarden	  zitten	  op	  CMM	  level	  2,	  met	  beperkende	  waarden	  op	  level	  1	  
(ad	  hoc	  gedrag	  en	  inconsistent	  gedrag)	  en	  beperkende	  waarden	  op	  level	  2	  (verwarring	  en	  
lange	  dagen).	  

ii) Het	  entropiepercentage	  (angst,	  verlamming	  en	  gebrek	  aan	  vertrouwen	  binnen	  de	  
organisatie	  die	  ontwikkeling	  en	  verandering	  in	  de	  weg	  staan)	  van	  18%	  betekent	  dat	  de	  
organisatie	  nog	  een	  aantal	  serieuze	  hobbels	  heeft	  te	  nemen	  om	  op	  level	  3	  
volwassenheidsniveau	  te	  kunnen	  acteren.	  Enerzijds	  moet	  de	  organisatie	  bewust	  worden	  
van	  de	  nieuwe	  level	  3-‐waarden	  en	  erop	  acteren;	  anderzijds	  moet	  entropie	  worden	  
bestreden,	  omdat	  deze	  de	  transitie	  naar	  level	  3	  in	  de	  weg	  staat.	  

iii) Er	  zijn	  al	  level	  3-‐waarden	  aanwezig,	  maar	  nog	  niet	  genoeg	  om	  het	  level	  3-‐
volwassenheidsniveau	  aan	  te	  kunnen.	  
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Het	  entropiepercentage	  is	  belangrijk.	  Onderzoek	  van	  Barrett’s	  Values	  Centre	  naar	  entropie	  wijst	  het	  
volgende	  uit:	  

Entropie	  	   Impact	  	  

<10%	   Gezonde	  organisatie	  

11-‐19%	  	   Beperkt	  aantal	  issues,	  culturele	  en	  structurele	  aanpassing	  nodig.	  	  	  

20-‐29%	   Significante	  issues:	  Culturele	  en	  structurele	  transformatie	  is	  nodig,	  
incl.	  leiderschapscoaching	  	  

30-‐39%	   Serieuze	  issues:	  Culturele	  en	  structurele	  transformatie	  is	  nodig,	  incl.	  
leiderschapscoaching	  en	  leiderschapsontwikkeling	  

40-‐49%	   Kritieke	  Issues:	  	  Culturele	  en	  structurele	  transformatie	  is	  nodig,	  incl.	  
leiderschapscoaching,	  leiderschapsontwikkeling	  en	  selectieve	  
vervanging	  van	  leiders.	  

	  

De	  CMMI-‐rapportage	  geeft	  
inzicht	  in	  het	  huidige	  culturele	  
volwassenheidsniveau.	  Omdat	  
de	  cultuurwaarden	  op	  het	  
gewenste	  volwassenheidsniveau	  
ook	  bekend	  zijn,	  is	  het	  begin-‐	  en	  
eindpunt	  van	  de	  verandering	  die	  
uw	  organisatie	  moet	  doorlopen	  
helder.	  Samen	  met	  u	  formuleren	  
wij	  aan	  de	  hand	  van	  de	  
rapportage	  een	  geïntegreerd	  
verbeter-‐programma.	  Daarbij	  
kijken	  wij	  naar	  	  leiderschap	  (zie	  
kader),	  eigenaarschap,	  
engagement,	  commitment	  en	  
vertrouwen.	  Deze	  factoren	  
alleen	  zijn	  echter	  niet	  voldoende.	  
Er	  is	  alleen	  echt	  sprake	  van	  een	  
duurzame	  verbetering	  als	  
borging	  plaatsvindt	  door	  
ondersteunende	  processen	  en	  
tooling.	  De	  Paphos	  Group	  noemt	  
dat	  ERP4IT.	  Een	  totaalconcept	  
dat	  er	  van	  uitgaat	  dat	  de	  ‘4P’s’	  binnen	  een	  IT	  organisatie	  –Proces,	  People,	  Product	  &	  Profit	  –	  in	  lijn	  
zijn	  met	  hetzelfde	  doel:	  grip	  &	  controle	  krijgen	  over	  de	  IT	  lifecycle	  en	  dienstverlening	  en	  zo	  maximale	  
toegevoegde	  waarde	  bieden	  aan	  de	  business.	  

Na	  6	  maanden	  volgt	  een	  tweede	  meting,	  om	  de	  voortgang	  van	  het	  verbeterprogramma	  te	  
controleren.	  Op	  basis	  hiervan	  worden	  eventuele	  verdere	  interventies	  vastgesteld,	  waarna	  de	  cyclus	  

IT	  Volwassenheid	  en	  het	  belang	  van	  leiderschap	  

Cultuur	  en	  leiderschap	  zijn	  twee	  zijden	  van	  dezelfde	  
medaille.	  Voor	  een	  IT-‐organisatie	  die	  de	  bepaalde	  
cultuurwaarden	  nastreeft	  (conformerend	  aan	  een	  bepaald	  
volwassenheidsniveau)	  ,	  is	  het	  juiste	  leiderschap	  cruciaal.	  
Cultuurwaarden	  zijn	  ook	  dynamisch,	  worden	  voor	  een	  groot	  
deel	  bepaald	  door	  de	  context	  waarin	  de	  organisatie	  zich	  
bevindt.	  In	  een	  economische	  crisis	  komen	  andere	  waarden	  
bovendrijven	  dan	  in	  een	  tijd	  van	  economische	  groei.	  Het	  kan	  
dus	  zijn	  dat	  de	  organisatie	  ‘mentaal’	  een	  
volwassenheidsniveau	  terugvalt.	  Om	  dit	  tegen	  te	  gaan	  is	  het	  
van	  het	  grootste	  belang	  dat	  de	  leiders	  in	  een	  organisatie	  zich	  
bewust	  en	  actief	  bezighouden	  met	  het	  cultiveren	  van	  de	  
waarden	  die	  horen	  bij	  een	  bepaald	  volwassenheidsniveau.	  
Als	  zij	  dat	  niet	  doen,	  dan	  zal	  de	  organisatie	  dat	  ook	  niet	  
doen.	  Leiders	  moeten	  zich	  bewust	  worden	  van	  de	  waarden	  
die	  nodig	  zijn	  om	  een	  bepaald	  volwassenheidsniveau	  te	  
behalen.	  Bovendien	  moeten	  ze	  inzien	  dat	  hun	  gedrag,	  
beslissingen	  en	  houding	  het	  volwassenheidsniveau	  van	  de	  
organisatie	  daadwerkelijk	  beïnvloeden.	  Pas	  dan	  zal	  de	  
organisatie	  als	  geheel	  op	  een	  hoger	  niveau	  kunnen	  
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wordt	  herhaald	  –	  totdat	  uw	  organisatie	  het	  gewenste	  volwassenheidsniveau	  heeft	  bereikt.	  Daarna	  is	  
het	  een	  kwestie	  van	  monitoren,	  om	  te	  voorkomen	  dat	  de	  organisatie	  terugvalt.	  Of	  u	  stelt	  nieuwe,	  
nog	  hogere	  doelen.	  

Conclusie	  

Wij	  hopen	  dat	  bovenstaand	  whitepaper	  twee	  dingen	  duidelijk	  heeft	  gemaakt.	  Ten	  eerste:	  een	  
streven	  naar	  een	  hoger	  volwassenheidsniveau	  in	  de	  organisatie	  is	  zinloos	  als	  cultuur,	  attitude	  en	  
gedrag	  niet	  wordt	  meegenomen.	  Ten	  tweede:	  het	  is	  heel	  goed	  mogelijk	  om	  cultuurwaarden	  binnen	  
de	  organisatie	  vast	  te	  stellen	  en	  af	  te	  zetten	  tegen	  het	  huidige	  en	  het	  gewenste	  
volwassenheidsniveau.	  Die	  wetenschap	  stelt	  u	  in	  staat	  om	  effectiever	  te	  werken	  richting	  uw	  
einddoel.	  Want	  als	  u	  weet	  hoe	  cultuur	  in	  de	  organisatie	  correleert	  met	  volwassenheid,	  dan	  weet	  u	  
ook	  wat	  er	  aan	  die	  cultuur	  moet	  veranderen	  om	  de	  volgende	  stap	  te	  kunnen	  nemen.	  

Als	  u	  erin	  slaagt	  om	  de	  cultuurwaarden	  in	  uw	  organisatie	  in	  lijn	  te	  brengen	  met	  het	  gewenste	  (en	  
haalbare)	  volwassenheidsniveau,	  dan	  heeft	  u	  een	  belangrijke	  stap	  gezet	  richting	  het	  hogere	  doel:	  een	  
IT-‐organisatie	  die	  daadwerkelijk	  toegevoegde	  waarde	  levert	  aan	  de	  business.	  
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Profiel	  Paphos	  People.	  

Values@IT	  is	  een	  concept	  van	  Paphos	  People.	  Het	  deelt	  dan	  ook	  het	  uitgangspunt	  van	  onze	  andere	  
oplossingen:	  aandacht	  voor	  de	  menselijke	  factor	  binnen	  IT.	  Want	  die	  menselijke	  factor	  is	  maar	  al	  te	  
vaak	  een	  ondergeschoven	  kindje	  in	  het	  streven	  naar	  betere	  IT-‐dienstverlening.	  	  
	  
Paphos	  People	  zet	  de	  mens	  binnen	  IT	  centraal	  in	  3	  verschillende,	  complementaire	  concepten:	  het	  in	  
dit	  whitepaper	  beschreven	  Values@IT,	  Pulse4Projects	  en	  Iris	  MOC	  Implementatie	  Management.	  	  Met	  
Pulse4Projects	  maken	  wij	  het	  vertrouwen	  en	  commitment	  van	  medewerkers	  binnen	  programma’s	  en	  
projecten	  inzichtelijk;	  heeft	  iedereen	  vertrouwen	  in	  het	  uiteindelijke	  succes	  en	  bestaat	  er	  
gezamenlijk	  en	  individueel	  commitment	  aan	  de	  realisering	  van	  het	  resultaat?	  Op	  basis	  van	  deze	  
wetenschap	  kunnen	  wij	  een	  groeipad	  uitstippelen	  waarlangs	  u	  commitment	  en	  vertrouwen	  binnen	  
uw	  project	  naar	  het	  juiste	  niveau	  kunt	  tillen.	  Hiermee	  wordt	  de	  slagingskans	  van	  projecten	  sterk	  
verhoogd.	  
	  
Nieuwe	  technologieën	  en	  processen	  worden	  vaak	  geïmplementeerd	  zonder	  de	  menselijke	  factor	  in	  
ogenschouw	  te	  nemen.	  Dat,	  terwijl	  vernieuwingen	  pas	  effect	  hebben	  als	  ze	  worden	  geaccepteerd	  
door	  de	  mensen	  die	  ermee	  moeten	  werken.	  Met	  die	  wetenschap	  in	  het	  achterhoofd	  hebben	  wij	  ons	  
Iris	  MOC	  Implementatie	  Management-‐programma	  ontwikkeld.	  Het	  doel:	  processen	  en	  mensen	  nader	  
tot	  elkaar	  brengen,	  om	  zo	  het	  beloofde	  rendement	  van	  de	  verandering	  te	  verwezenlijken.	  	  	  
	  
Paphos	  People	  is	  maar	  één	  dimensie	  van	  de	  totale	  dienstverlening	  van	  de	  Paphos	  Group	  en	  daarmee	  
maar	  één	  dimensie	  van	  ons	  totaalconcept:	  ERP4IT.	  Een	  concept	  dat	  ervan	  uitgaat	  dat	  de	  ‘4	  P’s’	  
binnen	  de	  IT-‐organisatie	  –	  People,	  Products,	  Process	  &	  Profit–	  in	  lijn	  moeten	  zijn	  met	  hetzelfde	  doel:	  
grip	  en	  controle	  krijgen	  over	  lifecycle	  en	  dienstverlening	  en	  zo	  maximale	  toegevoegde	  waarde	  bieden	  
aan	  de	  business.	  	  


