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Samenvatting
Vanuit de praktijk constateren wij dat IT-Governance vooral wordt ingestoken vanuit
verantwoording over het beheer van ICT. Huidige werkzaamheden van de IT-auditor zijn
meer gericht op opdrachtgevers vanuit de IT-kant in plaats van het lijnmanagement. De
besluitvorming rondom de uitdagingen van ICT bijvoorbeeld op het gebied van
procesverandering, klantgerichtheid en/of omgevingsgerichtheid, nieuwe producten en de
verantwoording hierover krijgt ons inziens te weinig aandacht. De opdrachten die de ITauditor krijgt, richten zich dan ook met name op dit beheerperspectief. De vraag is echter of
dit te eenzijdig kijken naar IT-governance de meeste toegevoegde waarde oplevert voor een
opdrachtgever. Zou de IT-auditor de organisatie beter moeten uitdagen door het stellen van
de vraag: Maakt de organisatie optimaal gebruik van de kansen die IT biedt?
Het doel van dit artikel is de lezer uitdagen om na te denken over de toegevoegde waarde
van de IT-auditor aan de organisatie.

Waarom governance?
Het belang van governance werd actueel als reactie op boekhoudschandalen aan het einde
van de 20e eeuw. De reactie op de kredietcrisis brengt hernieuwde aandacht voor
transparantie en het afleggen van verantwoording. De macht van de aandeelhouders is
toegenomen en zij ‘eisen’ dat door de organisatie juiste keuzes worden gemaakt, dat deze
transparant zijn en worden verantwoord.

Wat is IT-Governance?
Er zijn vele definities van IT-Governance. Hieronder noemen wij de definitie van het IT
Governance Instituut en van NOREA.
IT governance is the responsibility of the board of directors and executive
management. It is an integral part of enterprise governance and consists of the
leadership and organisational structures and processes that ensure that the
organisation’s IT1 sustains and extends the organisation’s strategies and objectives.
(IT Governance Institute)
IT-Governance gaat over het besturen, beheersen, uitvoeren, verantwoording
afleggen over en het toezicht op de informatievoorziening binnen een
organisatie. (NOREA)
Graham Oakes1 geeft als antwoord op de vraag wat is governance: ‘Governance gaat het
maken van de juiste beslissingen. Het gaat in het bijzonder over het zekerstellen dat de
juiste mensen betrokken zijn bij elke beslissing en dat zij de juiste procedure volgen in het
maken van deze beslissingen.’ Graham Oakes legt de nadruk op een heel belangrijk aspect
namelijk het nemen van beslissingen.
IT Governance is ons inziens vooral de wijze waarop beslissingen worden genomen ten
aanzien van ICT en de verantwoording die hierover dient te worden afgelegd. IT-Governance
zien wij daarbij niet als management en al helemaal niet als operationeel management.

Waarom aandacht aan IT-Governance?
De mogelijkheden van ICT lijken eindeloos en kunnen organisaties uitdagen bij hun
dienstverlening en/of producten. ICT biedt steeds verdergaande mogelijkheden onder andere
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het op effectieve en efficiënte wijze realiseren van de strategische doelen van de organisatie
en het voldoen aan wet- en regelgeving en de behoeften en doelstellingen van relevante
stakeholders. Organisaties zijn ook in belangrijke mate afhankelijk van ICT. Hierdoor worden
organisaties gedwongen tot het maken van keuzes die ook gevolgen hebben voor de
inrichting van de bedrijfsprocessen binnen een organisatie en op de relatie van een
organisatie met haar omgeving. Een opdrachtgever bevindt zich in dit spanningsveld. Het
belang van een goede afweging en keuze is essentieel omdat de inzet en gebruik van ICT
grote investeringen met zich meebrengt waar de organisatie vele jaren aan vastzit.
Daarnaast brengt de keuze ook specifieke risico’s en afhankelijkheden met zich mee.

Beslissingen nemen
Bij het nemen van beslissingen zijn de volgende elementen van belang: hoe verloopt het
besluitvormingsproces, waarover moeten besluiten worden genomen en wie moet die
besluiten nemen.
Ten aanzien van het verloop van het besluitvormingsproces is het van belang een procedure
vast te stellen binnen de organisatie. Door vooraf helderheid en overeenstemming te
bereiken over het te volgen proces wordt veelvuldig overleg en politieke discussies
uitgesloten. Daarbij is het essentieel dat de juiste personen met voldoende kennis en
ervaring op zowel ICT gebied als de business participeren en het spanningsveld van ICT in
relatie tot business expliciet wordt meegenomen.
Waarover?
Weill en Ross2 geven de volgende onderwerpen waarover beslissingen genomen dienen te
worden in het kader van IT-governance:
1) Over de rol van IT binnen de organisatie
2) De IT architectuur
3) De IT middelen
4) De functionaliteiten / business applicaties
5) De beschikbaarstelling van budgetten
Wie?
Van wie is IT-governance? Van IT of van de business. Als we Ferry Terpstra3 willen geloven
met zijn uitspraak ‘IT-governance is geen zaak voor de IT-afdeling’ is het niet van de IT. Of
toch wel? In het zelfde interview geeft Terpstra aan dat veel van de veranderingen die nodig
zijn om tot een volwassen IT governance te komen wel degelijk bij de IT vandaan moeten
komen. De business is echter verantwoordelijk. Weill en Ross onderscheiden de volgende
partijen:
Wie beslist

De wijze waarop

Waarover

Top management

1 op 1 contacten

Rol IT

Business Unit management

Ad hoc en

Architectuur

Afdelingsmanagement

Middelen

IT management

Functionaliteiten

Gecoördineerd tussen
verschillende managementlagen

Budget
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Door de diversiteit aan onderwerpen waarover beslissingen moeten worden genomen, is er
geen eenduidig antwoord te geven op de vraag wie beslist over IT. Weill en Ross komen tot
eenzelfde conclusie. Er is geen vast voorgeschreven best practice. Zowel Weill en Ross als
Oakes geven aan dat het opstellen van een matrix met de te nemen beslissingen en rollen,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden ondersteuning kan bieden.

Aandachtspunten voor de IT-auditor
Zoals hiervoor aangegeven zou de IT-auditor zich ook moeten richten op de besluitvorming
rond IT-vraagstukken door de organisatie, zoals vragen als ‘welke bijdrage levert IT aan de
organisatie? En ‘maakt de organisatie optimaal gebruik van de kansen van IT?’
Deze vraagstukken vragen van de IT-auditor een andere kijk op organisaties. Dit dient in
uitdrukking te komen in
een andere attitude, competenties en kennis van (de inrichting van) organisaties. De ITauditor zal ook kennis en ervaring moeten hebben op het gebied van
besluitvormingsprocessen en het belang en mogelijk rol van IT in een organisatie. Hierbij
spreekt het voor zich dat de IT-auditor zich positioneert als strategische auditor. De IT-auditor
als gesprekspartner voor het hoger management, die de taal spreekt van het hoger
management en toegevoegde waarde levert.
Om goed invulling te geven aan onderzoeken rondom de besluitvorming over IT zal de ITauditor gebruik moeten maken van theorie en modellen die zijn ontstaan vanuit andere
vakgebieden. Wij noemen hier een aantal:
modellen op het gebied van de besluitvorming zoals de balanced sorecard en
swot-analyse;
methoden/modellen voor het uitvoeren van risicoanalyses;
modellen gericht op portfoliomanagement.
Wij willen benadrukken dat actuele kennis over de mogelijkheden van IT en de kansen die dit
kan bieden voor een organisatie mede in relatie tot de omgeving ook een hele belangrijke
bagage is van de IT-auditor, die toegevoegde waarde wil leveren aan de business op het
gebied van IT-governance!

Prof. dr. Ir. Hans Wortmann: "Het belang van ICT is de laatste jaren steeds meer verschoven van
operationeel naar strategisch ondernemingsniveau. Hierdoor moet IT-Audit zich richten op een
integrale benadering van risicomanagement, compliance en IT Governance. Het vakgebied ITAudit zal een meer toekomstgericht karakter krijgen, waarbij assurance, audit en assessment
integraal benaderd worden. De rol van de IT-Auditor zal veranderen richting focus op business
effectiveness." Automatiseringsgids 19 juni 2009.
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