
U wilt aan de slag met de digitale transformatie van uw bedrijf. Maar hoe pakt u dat aan?
Bekijk de stappen van ons transformatieplan en laat u inspireren!

1     Programma doelstellingen

Uw missie visie vertaald in concrete doelen als toetsingskader van uw veranderprogramma.

2 Organisatie- en Procesanalyse

De efficiëntie en mate van digitalisering van uw bedrijfsprocessen wordt in uw dagelijkse 
praktijk geanalyseerd door over de schouders van uw medewerkers mee te kijken. Dit geeft 
tevens inzicht in de samenwerking binnen en buiten uw organisatie en de mate waarin 
afdelingen en mensen in silo's werken.

2.1 Business Function Model
Een proces model van de organisatie opgedeeld naar de diverse business functions; 
development, production, sales, service, finance, IT, HR , etc...

2.2 Process redesign
Één of meerdere processen worden “digitaal getransformeerd” herontworpen en van een 
business case voorzien.

3 Applicatieplatform en IT Infrastructuur

3.1 Huidige IT-infrastructuur (IST)
Uw IT-infrastructuur wordt in kaart gebracht en een security scan wordt uitgevoerd.

3.2 Toekomstige IT-infrastructuur (SOLL)
Vanuit de missie visie wordt een toekomstige infrastructuur ontworpen. Veelal is dit een 
aanpassing van uw huidige infrastructuur in de vorm van een hybrid of een volledige Cloud 
oplossing.

3.3 Huidige Applicatielandschap
Uw applicatielandschap wordt in kaart gebracht. Hier wordt duidelijk welke applicatie en data 
"silo's" bestaan in relatie tot uw processen en organisatie. Tevens wordt bepaald in hoeverre 
de verhouding tussen maatwerk, "low code" en "off the shelf" past binnen de missie visie.

3.4 Gewenste Applicatielandschap (doelarchitectuur)
Vanuit de missie visie en de gewenste manier van samenwerken wordt een toekomstig 
applicatieplatform ontworpen met een "gezonde" verhouding tussen maatwerk, "low code" 
en "off the shelf" applicaties.

3.5 Landschap Transitie
De transitie naar het nieuwe landschap wordt in een logische fasering uitgezet die past bij de 
ontwikkeling van de organisatie. 



4 Business Maturity

De volwassenheid van de organisatie wordt over meerdere domeinen vastgesteld en er 
wordt bepaald aan welke domeinen aandacht moet worden besteed in de programma 
fases.

4.1 Bevindingen Organisatie domeinen
4.1.1 Strategie & Beleid
4.1.2 Organisatie & Processen
4.1.3 Besturing & Beheersing
4.1.4 (Informatie) Technologie
4.1.5 Mensen en Cultuur

4.2 Organisatie domeinen afgezet tegen de “digital enterprise”
Per domein wordt de positie t.o.v. de digitale organisatie bepaald, dit zijn de 
ontwikkelpunten voor de programma projecten.

4.3 CMM Score en ontwikkeling

Middels het capability maturity model wordt de organisatie op volwassenheid gescoord.

5 Programma aanpak

Op basis van de standaard CIP Fortezza programma en project aanpak wordt de bij uw 
organisatie passende aanpak en project organisatie bepaald.

6     Programma projecten

De activiteiten die nodig zijn om de organisatie domeinen te veranderen in lijn met de 
missie visie van de organisatie worden in projecten opgedeeld. Veelal startend met een 
“Basis Op Orde” project om infrastructuur en platform fundament voor te bereiden voor de 
overige projecten en om eventuele “quick wins” te realiseren.

7     Programmaplanning (Roadmap)

De projecten worden in een meerjaren grof planning uitgezet.

8     Programma begroting en Business Case

Samen met de business wordt een kwantitatieve en kwalitatieve business case opgesteld 
voor het programma. 

8.1     Programma begroting (CAPEX)
8.2     Inzet eigen organisatie
8.3     Invloed op kosten (OPEX)
8.4     Business Case
8.4.1       Kwalitatief
8.4.2       Kwantitatief

10 Communicatieplan
Het programma plan is ontworpen met de interne stakeholders en het zet uiteen hoe tijdens 
implementatie de hele organisatie wordt betrokken.

11     Risico’s, beheersing en randvoorwaarden
Op hoog niveau worden de risico's geïnventariseerd en en van mitigerende maatregelen 

voorzien.

Voor meer informatie, kijk op
www.digitaaltransformeren.nl

http://www.digitaaltransformeren.nl/

