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HypothesesHypotheses
MKB heeft eenvoudige ICT behoeftenMKB heeft eenvoudige ICT behoeften

ICT doelstellingen MKBICT doelstellingen MKB
Verstoringen tot een minimum beperkenVerstoringen tot een minimum beperken
Verstoringen zo snel mogelijk verhelpenVerstoringen zo snel mogelijk verhelpen
Prijs/prestatie verhouding vanuit klantperspectiefPrijs/prestatie verhouding vanuit klantperspectief
Veranderingen tot een minimum beperkenVeranderingen tot een minimum beperken

Het MKB werkt adhoc en moet over naar procedurele Het MKB werkt adhoc en moet over naar procedurele 
werkwijzewerkwijze

Het MKB dient zelf minimaal belast te worden met ICT Het MKB dient zelf minimaal belast te worden met ICT 
zakenzaken



Kerngegevens MKB 2004Kerngegevens MKB 2004[1][1]

99% bedrijven in Nederland is MKB99% bedrijven in Nederland is MKB
56% werkgelegenheid is in het MKB56% werkgelegenheid is in het MKB
50% winst komt uit het MKB50% winst komt uit het MKB

MKB gemiddeldMKB gemiddeld
6 medewerkers6 medewerkers
Winst per medewerker Winst per medewerker €€ 9.257,9.257,--

Groot bedrijf gemiddeldGroot bedrijf gemiddeld
509 medewerkers509 medewerkers
Winst per medewerker Winst per medewerker €€ 11.780,11.780,--



MKB definitieMKB definitie[2][2]

MedewerkersMedewerkers
Micro < 10Micro < 10
Klein 10 tot 49Klein 10 tot 49
Midden 50 tot 249Midden 50 tot 249
Groot > 249Groot > 249



OnderzoeksmethodeOnderzoeksmethode

InterviewsInterviews
Selecte groep van 10 bedrijven uit het MKBSelecte groep van 10 bedrijven uit het MKB
Hypotheses toetsenHypotheses toetsen

Kwalitatieve enquêteKwalitatieve enquête
Opgesteld op basis van eerste interviewsOpgesteld op basis van eerste interviews
Getoetst in vervolg interviewGetoetst in vervolg interview
Voor kwantitatieve enquête in later stadiumVoor kwantitatieve enquête in later stadium



Procedurele werkwijzeProcedurele werkwijze

Overleg, bijsturingStelt op, voert uitMonitoring

Kiest services (SLA)Stelt op, voert uit, 
definieert services

Services

Stelt op, voert uitNamespace

MeldingsprocedureStelt op, voert deels uitHelpdesk

Stelt op, voert uitBeveiliging

Stelt op, voert uitConfiguratiebeheer
Licentiebeheer
Versiebeheer

Dagelijkse backupStelt op, voert deels uitBackup & restore

MKBSysteembeheerder



ProcesbeheersingProcesbeheersing
Universele procesbeheersing (software)Universele procesbeheersing (software)

ISO 9001:2000ISO 9001:2000[3][3]

KwaliteitsmanagementsystemenKwaliteitsmanagementsystemen

IT service CMMIT service CMM[4][4]

Niveau bepaling klant/aanbiederNiveau bepaling klant/aanbieder

ITILITIL
IT IT bestbest--practicepractice (tips)(tips)



ConclusieConclusie

AttitudeAttitude
Geen ICT maar nachtrustGeen ICT maar nachtrust
Daadkracht (organisatie structuur)Daadkracht (organisatie structuur)

SysteembeheerSysteembeheer
Externe partijExterne partij
Samenwerkingsverband MKBSamenwerkingsverband MKB



MogelijkhedenMogelijkheden

““Met een reMet een reëëler tarief en een creatievere attitude ler tarief en een creatievere attitude 
kunnen ICT dienstverleners nu meer succes kunnen ICT dienstverleners nu meer succes 
halen in het MKB dan bij grote ondernemingenhalen in het MKB dan bij grote ondernemingen””[5][5]

““Omdat leveranciers niet in staat zijn een auto te Omdat leveranciers niet in staat zijn een auto te 
maken, moeten de afnemers maar een maken, moeten de afnemers maar een 
monteursdiplomamonteursdiploma halen om in staat te zijn uit de halen om in staat te zijn uit de 
brokstukken, die de dienstverleners wel kunnen brokstukken, die de dienstverleners wel kunnen 
leveren, hun eigen auto in elkaar te sleutelenleveren, hun eigen auto in elkaar te sleutelen””[6][6]



VragenVragen

TijdTijd, zin en gelegenheid?, zin en gelegenheid?
Lees verslagLees verslag

Opmerkingen, etc.?Opmerkingen, etc.?
j.barendsej.barendse@@wireitup.nlwireitup.nl
+31 (0)6+31 (0)6--2063481820634818
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