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BiSL® Next helpt de kloof te dichten tussen business en IT 
 

Machteld Meijer 

 

In dit whitepaper valt te lezen:  

 dat de kloof tussen de business en IT nog steeds moet worden geslecht; 

 wat de rol kan zijn van BiSL in het slechten van de kloof; 

 dat al dan niet agile werken geen invloed heeft op de waarde van een framework als BiSL; 

 hoe het nieuwe BiSL Next is opgebouwd; 

 wat de belangrijkste verschillen en overeenkomsten zijn tussen BiSL Next en het oude BiSL.  
 

Aan het einde is een samenvatting opgenomen. 

 

Aansluiting tussen business en IT 

Al decennialang is een veelgehoorde uitspraak dat business en IT beter op elkaar moeten aansluiten. 

En hoewel de afgelopen jaren regelmatig werd beweerd dat de kloof kleiner was geworden door het 

gebruik van andere systeemontwikkelaanpakken hoor je ook in de praktijk dat de kloof alleen maar 

groter wordt1. 

 

De kloof tussen business en IT is nog lang niet gedicht 

 

Een oplossing werd gezien in business-IT-alignment waarbij gestreefd wordt naar een optimale 

aansluiting tussen business en IT. In de praktijk is dit nog onvoldoende succesvol gebleken. Business-

IT-alignment komt er in de praktijk vaak op neer dat de wensen van de business braaf worden 

ingevuld door IT vanuit een te strikte klant-leverancier relatie. Dat werkt ‘wij-zij’-denken in de hand, 

hetgeen de samenwerking tussen business en IT soms meer kwaad dan goed doet. Het brengt ook 

met zich mee dat de business onvoldoende ruimte geeft aan IT om aan te geven wat nieuwe 

mogelijkheden zijn, waardoor kansen verloren gaan. Veel bedrijfsprocessen en business-services 

(diensten die een organisatie aanbiedt aan haar klanten) zijn zodanig afhankelijk van IT dat de IT er in 

grote mate in geïntegreerd zit, IT maakt in die gevallen onlosmakelijk deel uit van de processen en 

services. De business is in veel gevallen zelfs volledig afhankelijk geworden van IT en data en 

sommige business-services bestaan vrijwel alleen maar uit digitale systemen.   

 

Daarom hoort men nu alom dat er moet worden gestreefd naar een veel verdere samenwerking 

tussen business en IT.  Er wordt gesproken over geleidelijk integreren (convergence) van IT in de 

business, hetgeen op termijn kan leiden tot een samensmelting van IT en business (fusion). Dit houdt 

in dat bij elke gewenste verandering in de bedrijfsactiviteiten het aanpassen van de IT die deze 
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activiteiten ondersteunt nog belangrijker en in feite vanzelfsprekend wordt. En ook put de business 

dan steeds vaker inspiratie uit nieuwe technologische mogelijkheden voor het aanpassen van hun 

eigen diensten.  Van onderscheid tussen business en IT, laat staan een klant-leveranciersrelatie, is 

dan nauwelijks meer sprake. Het zijn gewoon collega’s die samen werken aan de (digitale) business-

services die worden geleverd aan de klanten van de organisatie.  

 

Natuurlijk gaat dit vooral op voor systemen die specifiek worden gemaakt of ingeregeld voor een 

bepaalde organisatie of branche. Dus slechts voor een (groter of kleiner) deel van de 

informatievoorziening van een organisatie. Een deel van de ondersteunende informatieservices 

zullen altijd moeten worden ingekocht van leveranciers die op grote afstand staan van de 

organisatie. Denk hierbij alleen maar aan alle kantoorautomatisering of aan standaardpakketten voor 

de financiële of personele informatievoorziening.. 

 

Hoewel het duidelijk is hoe belangrijk het is om de kloof te dichten, blijkt in de praktijk dat dit nog 

lang niet is gelukt.  

 

Drie aanvliegroutes 

Om een betere aansluiting te bewerkstelligen tussen business en IT zijn in de afgelopen jaren 

verschillende aanvliegroutes gebruikt. 

 Gebruik van (proces)modellen/frameworks; 

 Aandacht voor gedrag en cultuur; 

 Samenwerking bij systeemontwikkeling. 

 

Gebruik van frameworks 

In frameworks en procesmodellen als ITIL®, ASL®, COBIT® en BiSL wordt wel beschouwd vooral een 

overzicht gegeven van de activiteiten die bij beheer, onderhoud en ontwikkeling van 

informatiesystemen uitgevoerd zouden moeten worden om te komen tot passende 

informatiesystemen die betrouwbaar werken.   

 

De frameworks worden vaak (te) strikt toegepast. IT-organisaties zijn regelmatig ingericht met 

afdelingen Incidentbeheer, Wijzigingenbeheer, Probleembeheer, etc. Daardoor krijg je als je pech 

hebt niet alleen een muur tussen business en IT maar ook een muur tussen afdelingen en mensen die 

juist intensief moeten samenwerken.  

 

‘Waarom doe je dat?’ ‘Dat moet van ITIL/ASL/BiSL’. 

 

In feite kunnen de frameworks het beste worden gehanteerd als checklists voor (mogelijk) uit te 

voeren werkzaamheden en moet de wijze van organiseren worden afgestemd op onder andere de 

typen applicaties die worden gebruikt, het belang van de informatievoorziening voor de organisatie 

en de aard van de organisatie. De boeken waarin de frameworks zijn beschreven zijn geen 

kookboeken maar worden te vaak als zodanig gehanteerd. En als de effecten van het invoeren van 

een framework tegenvallen wordt weer een ander framework geprobeerd, want natuurlijk ligt het 

niet aan de mensen maar aan de frameworks.… niet dus.  

 

 



3/15 

De eerste versie van BiSL is kort na de eeuwwisseling gecreëerd met als doel de kloof tussen business 

en IT eenvoudiger te kunnen overbruggen. Het is gebaseerd op een klant-leveranciergedachte, die 

niet in lijn is met daadwerkelijke integratie. BiSL voor business-informatiemanagement, ASL voor 

applicatiemanagement en ITIL voor service management sluiten goed tot heel goed op elkaar aan.  

 

 
 

Dus dat kan ook bevorderend werken in het bewerkstelligen van een betere aansluiting tussen 

business en IT. Maar toch zijn deze frameworks, evenmin als een COBIT, er (nog) niet in geslaagd om 

ervoor te zorgen dat de kloof is overbrugd. Misschien juist wel vanwege die schijnbaar tamelijk 

strikte klant-leveranciergedachte. Verderop in deze publicatie gaan we in op de rol die de nieuwe 

versie van BiSL hierin kan spelen. 

 

Aandacht voor gedrag en cultuur 

Frameworks alleen kregen het gat dus onvoldoende gedicht. De menselijke factor speelt er namelijk 

ook een grote rol in. Houding, gedrag en cultuur (attitude, behavior, culture) willen nog wel eens een 

oorzaak zijn van mislukkende IT-projecten en mislukte framework-implementaties. Houding, gedrag 

en cultuur zijn als een ijsberg, grotendeels verborgen onder de oppervlakte, maar toch in staat om 

enorme schade aan te richten aan een organisatie. Met een groeiend belang van IT voor 

bedrijfsactiviteiten wordt het nog belangrijker dat het onvoldoende aandacht hebben voor deze 

factoren leidt tot het mislukken van projecten en programma’s die als doel hebben dat de 

informatievoorziening wordt verbeterd. Aan de hand van veel voorbeelden is dit op de kaart gezet 

door Wilkinson en Schilt2. Zij reiken ook oplossingen aan voor problemen op dit gebied. De crux lijkt 

hem toch meestal te liggen in communicatie. 

 

Vaak herkende probleempunten 

 Binnen IT zijn we onvoldoende klantgericht; 

 Binnen IT zijn we slecht in het delen en hergebruiken van kennis; 

 In de doorsnee IT-trainingen wordt geen aandacht gegeven aan 

problemen die ontstaan door Houding, gedrag en cultuur; 

 IT kent de prioriteiten van de business onvoldoende; 

 Volgens de gebruikers heeft alles de hoogste prioriteit; 

 IT’ers hebben de neiging de verantwoordelijkheid af te schuiven 

 Ja zeggen en nee doen. 

 

                                                           
2
 Bron: Schilt, Wilkinson, 2009 
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Ook VeriSMTM, dat een benadering beschrijft voor servicemanagement, besteedt  veel aandacht aan 

het belang van de cultuur binnen een organisatie voor het komen tot succesvolle producten en 

diensten.  

 

Samenwerking bij systeemontwikkeling 

De derde aanvliegroute om business en IT beter op elkaar af te stemmen is het gebruik van andere 

ontwikkelmethodes.   

 

Agile 

Agile werken is in feite al aan de orde sinds het einde van de tachtiger jaren, maar nam een vlucht na 

het uitbrengen van het agile manifesto in 2001. Agile betekent behendig, lenig. Dit vertaalt zich bij 

systeemontwikkeling in korte overzichtelijke perioden van niet meer dan een maand, soms zelfs niet 

meer dan een week, waarin bruikbare delen van een applicatie worden ontwikkeld. Deze perioden 

heten 'iteraties' of ’sprints’ en zijn als het ware kleine projecten op zichzelf en omvat alle 

noodzakelijke taken: planning, analyse, ontwerp, testen en documentatie. Een agile aanpak gaat 

ervan uit dat de wereld bijvoorbeeld tijdens een project verandert en probeert deze veranderingen 

zo goed mogelijk te faciliteren zonder daarbij het einddoel uit het oog te verliezen. Het team werkt 

bij agile ontwikkeling onderling zeer intensief samen en communiceert veel met elkaar en met 

andere belanghebbenden. Doelstelling is om aan het einde van iedere iteratie een bruikbaar product 

op te leveren. Na iedere iteratie heroverweegt het team in samenwerking met de opdrachtgever de 

prioriteiten. Ten opzichte van de traditionele watervalaanpak voor systeemontwikkeling 

onderscheidt Agile zich door veranderingen te omarmen in plaats van deze zoveel mogelijk te 

vermijden.  

 

Agile/Scrum en DevOps zijn filosofieën die zich erop richten om betere 
informatiesystemen te krijgen door ‘HET’ anders te gaan doen. Kortere cycli, meer 

samenwerking.  
Het is ook belangrijk te weten wat dat ‘HET’ dan is. Dus welke activiteiten er anders 

moeten worden uitgevoerd.  
‘WAT’ een organisatie zelf moet doen om haar informatievoorziening op orde te 

krijgen staat beschreven in BiSL. 
Dat kan dan met elke gewenste aanpak gebeuren: Scrum, waterval, DevOps, kies 

maar uit. 
 ‘HOE’ het wat moet, staat op haar beurt weer in andere methoden beschreven. Denk 

aan een BABOK® of een DMBOK. 

 

DevOps 

Naast de kloof tussen business en IT is er ook nog steeds sprake van een kloof tussen ontwikkeling en 

beheer. DevOps is een filosofie die steeds meer in zwang komt en daarop inspeelt.  In de praktijk is 

vastgesteld dat informatiesystemen die agile worden ontwikkeld in de onderhoudsfase alsnog 

worden ondergebracht in een conventioneel beheerproces. Dat blijkt dan vaak niet goed te werken. 

Tijdens onderhoud wordt dan weer te geïsoleerd gewerkt van andere betrokkenen. Ook wordt dan 

door het onderhoudsteam onvoldoende rekening gehouden met de criteria om het aangepaste 

systeem in beheer te nemen. Daarom organiseren steeds meer organisaties het onderhoud van hun 

informatiesystemen in de vorm van opleverteams die continu producten opleveren. Dat gaat een 

stapje verder dan agile werken waar korte iteraties worden gehanteerd. Of ze gaan nog verder: 

DevOps.  

 



5/15 

Uitgangspunt bij DevOps (een samenvoeging van Development en Operations) is dat verandering 

onderdeel is van de dagelijkse gang van zaken. Er wordt constant gewerkt aan veranderingen en 

intensief samengewerkt door de ontwikkel- en beheerorganisatie. In een verdergaande vorm van 

DevOps, ook wel Enterprise DevOps of BusDevOps/BizDevOps genoemd, werkt IT óók nauw samen 

met BIM en business. Eigenlijk is dit dus de enige gewenste vorm van DevOps voor IT-dienstverleners 

die dicht op hun klanten zitten. 

 

Met de integratie van zowel ontwikkeling en beheer als business en IT wordt beoogd de 

samenwerking te verbeteren en daarmee de kans op succes te verbeteren.  

 

Gebruik van frameworks  

Welke ontwikkelaanpak ook wordt gebruikt,  altijd moet ervoor worden gezorgd dat de juiste 

producten op het juiste moment beschikbaar zijn voor de afnemers. Over wat dat juiste moment is 

kunnen (eigenlijk moeten) afspraken worden gemaakt.  

 

Welke ontwikkelaanpak ook wordt gehanteerd, de ontwikkelaars, de beheerders, de exploitanten 

van de hardware waar de applicaties op draaien, en uiteraard ook de organisaties die de producten 

van IT gaan gebruiken, moeten op hoofdlijnen altijd dezelfde activiteiten uitvoeren: 

 Bepalen wat je nodig hebt (de business) of wat je wilt leveren (IT); 

 Ervoor zorgen dat dat er komt; 

 Testen of het inderdaad doet wat het moet doen; 

 Ermee werken; 

 Ervoor zorgen dat het blijft werken en blijft aansluiten op de behoeften van de business. 

 

Dat brengt met zich mee dat frameworks als ITIL, ASL en BiSL in elke situatie veel toegevoegde 

waarde hebben, omdat ze aangeven welke activiteiten moeten worden uitgevoerd om de gewenste 

producten op tijd en op maat beschikbaar te hebben. De frequentie van de activiteiten kan variëren, 

soms zelfs de volgorde, en zeker de hoeveelheid inspanning die in de verschillende activiteiten moet 

worden gestoken. Maar dat laat onverlet dat het bieden van een dergelijk overzicht van activiteiten 

altijd meerwaarde oplevert. 

 

Het is een groot misverstand dat frameworks als BiSL en ITIL 

overbodig zijn als een organisatie werkt met agile ontwikkel-

methodes als Scrum of met DevOps. 

 

Toegevoegde waarde van business-informatiemanagement (BIM)  

Het beheerdomein business-informatiemanagement (BIM) heeft een grote rol in de aansluiting 

tussen business en IT.  

 

Business-informatiemanagement 

Business-informatiemanagement (BIM) is het domein dat verantwoordelijk is voor 

alle taken en activiteiten die gericht zijn op het besturen, definiëren, verbeteren en 

ondersteunen van het gebruik van de informatiesystemen en -services die nodig 

zijn voor het uitvoeren van de bedrijfsactiviteiten en het bereiken van de 

doelstellingen van een organisatie. 
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De activiteiten binnen BIM worden over het algemeen uitgevoerd binnen de business, oftewel de 

(gebruikers)organisatie of de afnemer, en namens de business.  

 

BIM omvat alle activiteiten die nodig zijn om een organisatie te voorzien van de benodigde 

informatie. Dus niet alleen uitvoerende activiteiten maken er deel van uit, maar ook het opstellen 

van informatiebeleid -strategie en -architectuur, datamanagement, kennismanagement, etc. Naast 

activiteiten als het specificeren van gebruikerswensen, acceptatie-activiteiten, vaststellen van 

werkwijzen en mondelinge informatieoverdracht. Het omvat dus het werk van de CIO, de 

informatiemanager en de functioneel beheerder.  

 

De informatievoorziening is het resultaat van alle op informatie gerichte activiteiten en is in hoge 

mate afhankelijk van de kwaliteit van de informatiesystemen en de diensten en communicatie 

daaromheen. 

 

De belangrijkste taken van BIM zijn: 

 Ervoor zorgen dat een organisatie de geschikte informatiesystemen en informatieservices tot 

haar beschikking heeft, bijvoorbeeld door het opstellen van beleid, het monitoren en 

verzamelen van behoeften en het bepalen welke services ontwikkeld, aangepast, 

aangekocht, etc. worden; 

 Ervoor zorgen dat een organisatie de informatie en de IT op een juiste manier gebruikt, 

bijvoorbeeld door eindgebruikers te ondersteunen en te trainen en door het monitoren van 

de kwaliteit van de bedrijfsgegevens. 

 

BiSL 

In 2005 is voor het eerst in het publieke domein een framework beschreven voor business-

informatiemanagement (functioneel beheer en informatiemanagement): BiSL® (Business information 

Services Library). Het werd gepositioneerd en beschreven als procesmodel voor de afnemers van IT-

producten en -diensten. Dus voor de organisaties die gebruik maken van geautomatiseerde 

informatiesystemen. Activiteiten binnen het domein business-informatiemanagement, op 

richtinggevend, sturend en uitvoerend niveau werden hierin op gestructureerde wijze beschreven. 

Binnen Nederland is BiSL de de facto standaard geworden voor het vakgebied.  

 

Waarom BiSL Next? 

Toen BiSL3 werd gepubliceerd was er veelal sprake van watervalsgewijze systeemontwikkeling, was 

de wereld nog lang niet zo gedigitaliseerd als nu en was het samenwerken tussen business en IT met 

name vanuit een klant-leveranciersrelatie. Samenwerken als partners en vergaande integratie tussen 

business-services en IT-oplossingen waren nog maar weinig aan de orde.  In de afgelopen decennia 

heeft iteratieve, agile systeemontwikkeling meer voeten aan de grond gekregen, is het belang van 

gegevens veel groter geworden, worden steeds meer IT-diensten aangeboden vanuit de cloud, wordt 

er veel meer samengewerkt in ketens  zoals de strafrechtsketen of de immigratieketen. Een 

framework moet blijven aansluiten op de ontwikkelingen eromheen. Dus dat vroeg om verandering. 

 

Daarnaast is de eerste versie van BiSL met name populair bij functioneel beheerders maar het is 

relatief onbekend bij het hogere management binnen organisaties. In de directie wordt BIM vaak nog 

onvoldoende herkend als cruciaal voor de business, terwijl het dat wel is.  

                                                           
3
 Bron: Van der Pols, 2012 
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In het buitenland zijn business-informatiemanagement en BiSL nog vrijwel onbekend of onbegrepen. 

Dit komt doordat men het taalgebruik en de terminologie niet herkent (een Engels woord voor 

informatievoorziening is er niet) en ook omdat men de driedeling van domeinen (functioneel beheer, 

applicatiebeheer en technisch beheer) niet herkent. Maar de werkelijke problematiek waar BIM en 

BiSL een oplossing voor bieden is over de hele wereld natuurlijk hetzelfde, dus de Nederlandse 

oplossing moet ook daar kunnen werken. 

  

Om deze redenen en vanwege de toenemende digitalisering in de wereld om ons heen is een nieuwe 

versie van BiSL ontwikkeld: BiSL Next. Bestuurders en managers van organisaties willen graag weten 

waarom een goede governance en een goed management van de informatievoorziening cruciaal zijn 

voor het effectief kunnen verbeteren en veranderen van de diensten van een organisatie aan haar 

klanten.  

 

BiSL Next, zoals beschreven in het boek ‘BiSL® Next – A Framework for Business Information 

Management: Improving business performance through better use of information and technology’, 

geeft veel aandacht aan het vergroten van het inzicht en begrip hierin. Het gaat in op het ‘waarom’ 

en geeft vervolgens een globaal overzicht van het ‘wat’ van business-informatiemanagement. 

Onderwerpen die in de eerste versie van BiSL grotendeels buiten beschouwing bleven zijn nu ook 

beschreven, zoals governance (oftewel bestuur en toezicht) en data.  

 

Waarom het boek BiSL Next in uitvoering? 

Het Engelse boek dat in 2017 verscheen geeft met name inzicht in nut en noodzaak van een goed 

ingericht business-informatiemanagement en is vooral gericht op managers. Het Nederlandse boek 

‘BiSL Next in uitvoering’ besteedt meer aandacht aan welke activiteiten en producten van belang zijn 

binnen business-informatiemanagement en sluit daarmee meer aan op het oude BiSL-

frameworkboek en het werkveld van de uitvoerende BIM-professional, zoals de functioneel 

beheerder of de businessanalist. Het maakt tevens een duidelijker onderscheid tussen data en 

informatie.  

 

BiSL Next besteedt veel meer aandacht aan datamanagement 

dan BiSL1 

 

Het boek ‘BiSL Next in uitvoering’ beschrijft van elk onderdeel van het model (dat wil zeggen van de 

hierna beschreven 16 domeinperspectieven) de belangrijkste onderwerpen, activiteiten en 

producten. Het gaat ook uitgebreid in op de rol van data in de informatievoorziening, het belang van 

datakwaliteit en de rol van BIM hierin. Daarnaast besteedt het aandacht aan de effecten van het 

gebruik van agile werkmethodes en het werken met applicaties in de cloud op de activiteiten binnen 

BIM. Voor de functioneel beheerder die te maken heeft met nieuwe werkwijzen en technologieën 

biedt het boek diverse tips. 

 

In dit whitepaper zullen we BiSL Next in het vervolg aanduiden met BiSL. Daar waar 

gerefereerd wordt aan de vorige versie van BiSL zullen we BiSL1 hanteren om 

verwarring te voorkomen. Bij vergelijkingen van de modellen spreken we over BiSL1 

en BiSL Next. 
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Het BiSL-model 

BiSL is een framework is voor het organiseren van BIM. Een van de onderdelen van BiSL is het BiSL-

model, dat is afgebeeld in Figuur 1. BiSL beschrijft hoe een organisatie op een goede manier, dat wil 

zeggen vanaf bestuur tot aan werkvloer, kan sturen op informatie en technologie. Het model bestaat 

uit twaalf basiselementen: vier domeinen, vier perspectieven en vier drivers, die dit hele gebied - van 

bestuur tot werkvloer -  afdekken.  

 

 
 

Figuur 1. Het BiSL Next-model 

 

De twaalf elementen 

BIM gaat over het bestuur (governance), de strategie (strategy), de verbetering (improvement) en 

het beheer (operational management) van de informatievoorziening, beschouwd vanuit een 

businessperspectief.   

 

Het BiSL-model beschrijft de onderwerpen die voor een organisatie van belang zijn om te kunnen 

beschikken over de informatie die nodig is voor het uitvoeren van haar primaire en secundaire 

(ondersteunende) bedrijfsprocessen en voor het leveren van de door de organisatie gewenste 

business-services (de diensten aan de klanten van de business).  
 

Als je niet weet wat je nodig hebt is alles goed, of juist niets 

 

Dat begint uiteraard met het bepalen waar je als organisatie heen wilt, daarna volgt het vaststellen 

hoe je daar wilt komen, het ervoor zorgen dat je daartoe de juiste informatiesystemen in huis hebt 

en het ervoor zorgen dat de informatievoorziening op peil blijft. Het gaat dus om bestuur, strategie 

en uitvoering.  Daartoe is het model opgedeeld in de domeinen Governance, Strategy, Improvement 

en Operation, de vier Domains. 
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Om de gewenste business-services te kunnen leveren is nagenoeg elke organisatie afhankelijk van 

informatie en dus van informatiesystemen en -services. Om te kunnen bepalen welke 

informatiesystemen en -services een organisatie (of wel ‘de business’) nodig heeft is kennis van de 

volgende factoren onontbeerlijk:  

 de behoeften van de business (Need);  

 de waarde die de informatiesystemen en -services moeten leveren voor de business (Value); 

 de missie van de organisatie (Mission);  

 de middelen, vaardigheden en competenties die nodig en aanwezig zijn om de van de missie 

afgeleide doelen te bereiken (Capability).  

 

Dit zijn de vier Drivers die binnen BiSL zijn gedefinieerd. 

 

De vier domeinen (Domains) worden beschouwd vanuit diverse perspectieven of invalshoeken 

(Perspectives) die onlosmakelijk een rol spelen in de informatiehuishouding: de organisatie en 

bedrijfsprocessen zelf (Business), de benodigde gegevens (Data), en de daartoe benodigde diensten 

(Service) en technologie (Technology).  Zo ontstaan  er dus zestien domeinperspectieven, zoals 

Technology Governance of Service Improvement. 

  

Waarin wijkt BiSL af van andere frameworks 

Nagenoeg alle modellen die de laatste decennia zijn ontwikkeld op het gebied van het managen van 

informatievoorziening en informatiesystemen redeneren vanuit de IT -dienstverlener. Deze 

frameworks besteden aandacht aan veel facetten van IT-management, IT-servicemanagement, 

applicatiemanagement, netwerkmanagement, etc. Er worden veel aanwijzingen gegeven voor hoe de 

IT-dienstverlening kan worden ingericht en gemanaged en hoe deze kan bijdragen aan een goede 

informatievoorziening voor de afnemers van de diensten. Maar het wordt dus nagenoeg altijd 

besproken vanuit het gezichtspunt van de IT-dienstverlener. 

 

BiSL gaat uit van de business en niet van IT 

 

VeriSM®, een aanpak voor servicemanagement die veel aandacht krijgt de laatste tijd, is daar minder 

expliciet in. Het lijkt in beginsel de hele organisatie te benaderen. Het gaat echter meer in op hoe 

servicemanagement in zijn algemeenheid moet worden opgepakt dan op wat de afnemende 

organisatie (de consumer) zou moeten doen. En bij de uitwerking worden vooral IT-voorbeelden 

genoemd. 

 

VeriSM legt uit wat een leverancier moet doen om de goede services te verlenen aan de afnemer, 

oftewel de business wanneer je kijkt naar IT-services en de consument wanneer je kijkt naar 

business-services. De verantwoordelijkheid voor het monitoren van de klant-leveranciercirkel uit 

Figuur 2 wordt gelegd bij de dienstenleverancier. Indien IT deel uitmaakt van de organisatie wordt 

benadrukt dat IT dat evenwel niet moet doen vanuit een klant-leverancierrelatie maar vanuit 

samenwerking met de business. Ook stellen zij de waarde van een dienst centraal (de V in VeriSM 

staat voor Value). In die zin liggen BiSL en VeriSM in elkaars verlengde. 
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Figuur 2. Afnemers en leveranciers volgens VeriSM 

 

BiSL redeneert niet vanuit de IT-dienstverlener maar vanuit de business. Business-

informatiemanagement is dan ook een onderdeel van de business. Het gaat uit van de vraag: welke 

informatie heb ik nodig voor mijn organisatie en hoe zorg ik ervoor dat die informatie voor ons 

beschikbaar is. Dus niet: hoe zorg ik ervoor dat ik de goede diensten lever en hoe manage ik dat, 

maar hoe zorg ik ervoor dat de goede diensten aan mij en mijn organisatie worden geleverd. Het 

draait dus puur om het belang van de business en niet om het belang van de IT-dienstverlener.  

Daarom biedt het het management van organisaties die gebruik maken van IT meer dan een ITIL of 

een ASL. 

 

Overeenkomsten en verschillen tussen BiSL1 en BiSL Next  

Zowel BiSL1 als BiSL Next (in het boek ‘BiSL in uitvoering’) geven een goed overzicht van de 

activiteiten die nodig zijn aan de kant van de afnemer van IT-diensten om ervoor te zorgen dat hun 

organisatie de informatievoorziening krijgt die nodig is. Wel met andere accenten en op iets andere 

wijze.  

Opbouw 

Enkele in het oog springende verschillen in de opbouw en beschrijving van de beide modellen zijn: 

 BiSL1 is neergezet als procesmodel (zie Figuur 3). De ‘processen’ zijn echter voor het grootste 

deel geen echte processen maar clusters van activiteiten en bijbehorende producten rondom 

een zelfde onderwerp. De activiteiten zijn verdeeld over drie lagen: strategie, sturing en 

uitvoering. Ze draaien om beleid ten aanzien van de informatie-organisatie en de 

informatievoorziening, om onderhoud / doorontwikkeling (verbetering) van de 

informatiesystemen en om beheer van de informatievoorziening. 

BiSL Next is opgebouwd uit domeinperspectieven (zie Figuur 1). Voor elk van deze domein-

perspectieven zijn (in het boek ‘BiSL in uitvoering’) de belangrijkste activiteiten en producten 

weergegeven.  

 BiSL Next besteedt meer aandacht aan governance dan BiSL1.  

 Het plaatje van het BiSL-next-model maakt de samenhang tussen bestuur, beleid, strategie, 

verbetering en beheer wat eenvoudiger inzichtelijk dan het BiSL1-plaatje.  

 

 

Leverancier
(supply)

Afnemer/klant
(demand)

Waarde

Requirements
Investering

Services
ROI
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Figuur 3. Het BiSL1-model 

 

 

 In BiSL Next wordt duidelijker beschreven dat het bepalen van de gewenste 

informatievoorziening start met het definiëren van de missie, behoeften, waarde en 

benodigde capabilities . 

 

  BiSL Next brengt de vertaalslag van governance via strategie 

naar uitvoering mooier in beeld dan BiSL1 

 

 Een kernproces binnen BiSL1 is Behoeftemanagement. Want vanuit de behoefte wordt 

bepaald wat de organisatie nodig heeft en dus aanschaft of aanpast. Door de positionering in 

het plaatje van het BiSL1-model kwam dit niet zo goed uit de verf. Binnen BiSL Next krijgt het 

thema ‘behoefte’ veel duidelijker de aandacht door middel van de driver Need.  

 BiSL1 wekte door haar procesmatige opbouw de indruk dat het met name bruikbaar is 

binnen omgevingen waar systeemontwikkeling watervalsgewijs plaats vindt. Hoewel dat in 

feite niet het geval was, maakt BiSL Next beter duidelijk dat het net zo goed toepasbaar is 

wanneer een  agile werkwijze wordt gehanteerd. 

 

Services 

Kernwoorden binnen BiSL Next zijn services en informatieservices. Enerzijds is dat een goede zaak. 

Want het bevordert dat je beter kijkt naar de behoeften van en de waarde van de diensten en 

producten voor degenen die er gebruik van willen maken. Anderzijds is het ook verwarrend. BIM 

levert in principe immers geen diensten aan de organisatie (de business), maar zorgt er namens de 
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organisatie voor dat van de goede diensten gebruik wordt gemaakt. Tenzij het woord diensten wordt 

opgerekt, en dat je ook zegt dat de afdelingen Financiële zaken en Personeelszaken diensten leveren 

aan de organisatie. Gebruikelijker is om deze te zien als onderdeel van de business. BIM moet ook 

worden gezien als onderdeel van de organisatie en niet als dienstverlener waarmee je contracten 

afsluit. 

Daarnaast wordt Service ook gezien als een van de vier perspectieven, naast Business, Data en 

Technology. Wat het model en de beschrijving ervan op het eerste gezicht wat complexer maakt.  

 

Data 

BiSL Next  gaat, met name in het boek ‘BiSL in uitvoering’, uitgebreid in op het managen van de data 

die cruciaal zijn voor de informatievoorziening. Het beschrijft onder andere master data,  meta data, 

de data-lifecycle, de rol van gegevenseigenaar, het belang van datakwaliteit en de rol van BIM hierin. 

Terwijl BiSL1 zich beperkt tot een paar activiteiten binnen het proces Beheer bedrijfsinformatie. 

 

Matchen van de modellen 

Wanneer het BiSL1-model 45o gekanteld wordt kan het min of meer over het BiSL Next-model 

worden heen gelegd, zie Figuur 4. Dat is uiteraard een heel grover vergelijking, maar het maakt wel 

duidelijk dat er in de basis niet veel is veranderd. Wat ook logisch is, omdat binnen BIM nog steeds 

dezelfde activiteiten nodig zijn. 

 

 

 
Figuur 4. BiSL1 neergelegd op BiSL Next 

 

Binnen BiSL1 worden activiteiten toegewezen aan ‘processen’, die onderdeel zijn van zeven 

‘clusters’. In BiSL Next worden deze activiteiten toegewezen aan ‘domeinperspectieven’.  Omdat de 

wereld niet verandert door de komst van een nieuw model, gaat het in principe dus om dezelfde 

activiteiten.  De geschetste veranderingen in de afgelopen decennia hebben weinig invloed op ‘wat’ 

een organisatie moet doen, maar wel op ‘hoe’ het moet worden gedaan. BiSL beschrijft met name 

het ‘wat’. Dus zijn de beschreven activiteiten voor een groot deel hetzelfde en kunnen de clusters en 

processen uit BiSL1 en de domeinperspectieven uit BiSL Next aan elkaar worden gerelateerd, zie 
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Tabel 1 en Figuur 5. De tabel geeft kenners van BiSL1 eenvoudig inzicht in waar ze hun vertrouwde 

activiteiten terug kunnen vinden in BiSL Next. 

 

 
Figuur 5. Domeinperspectieven van BiSL Next geplot op BiSL1-model (vereenvoudigd) 
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 Relatiemanagement 
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Service governance  

 Leveranciersmanagement Service governance; Service strategy 
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 Informatie-lifecyclemanagement Business strategy; Data strategy 

 Informatie-portfoliomanagement Business strategy 

Aansturen van de activiteiten, 
van beleid tot uitvoering 

Sturende processen Sturende activiteiten worden in ‘BiSL in 
uitvoering’ toegelicht in het Hoofdstuk over 
de Drivers; in verscheidene 
domeinperspectieven worden sturende 
activiteiten uitgevoerd. 

 Planning en control Op meerdere niveaus, van Governance tot 
uitvoering, (Capability) 

 Financieel management Op meerdere plaatsen, van Governance tot 
(met name) improvement (Value, 
Capability) 

 Behoeftemanagement Met name binnen Business Strategy, (Need) 

 Contractmanagement Service strategy 
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 BiSL1 Cluster 
 
In vet het cluster, daaronder het proces 

BiSL Next domeinperspectief  
 
Tussen haakjes is bij Sturing de van 
toepassing zijnde driver toegevoegd 

 
Aanpassen van de 
informatievoorziening 

Verbindende processen  

 Wijzigingenbeheer Business improvement 

 Transitie Business improvement 

Aanpassen van de 
informatievoorziening 

Functionaliteitenbeheer  

 Specificeren Business improvement 

 Toetsen en Testen Business improvement 

 Voorbereiden transitie Business improvement 

 Vormgeven niet-geautomatiseerde IV Business improvement 

Dagelijks zorgen voor een 
goede informatievoorziening 

Gebruiksbeheer  

 Gebruikersondersteuning Business operation 

 Beheer bedrijfsinformatie Data operation; Data improvement 

 Operationele IT-aansturing Service operation 

Tabel 1. Cross reference tussen BiSL1 en BiSL Next (vereenvoudigd) 

 

 

Samenvatting 

Elke organisatie heeft behoefte aan informatie. Informatie wordt steeds meer verkregen met behulp 

van IT. De mate waarin IT de business kan ondersteunen is cruciaal voor steeds meer organisaties.  

Om de IT-diensten beter te beheersen en de aansluiting tussen business en IT te verbeteren zijn een 

aantal initiatieven ontwikkeld, zoals: 

 het opstellen van procesmodellen voor IT en business (zoals ITIL, ASL en BiSL); 

 het geven van meer aandacht aan houding en communicatie; 

 het meer iteratief werken.  

 

De kloof is echter nog lang niet gedicht. Het vakgebied business-informatiemanagement (BIM) kan 

hier een goede bijdrage aan leveren. Het helpt een organisatie om meer waarde te realiseren uit 

investeringen in informatie en technologie door te beschrijven wat een organisatie moet doen om de 

informatievoorziening te krijgen die ze nodig hebben. Zowel in conventionele als in agile 

systeemontwikkelomgevingen. Daar waar IT ervoor zorgt dat informatie wordt opgeslagen, verwerkt 

en direct beschikbaar is, richt het effectief uitvoeren van BIM zich op het vermogen van een 

organisatie om daar op een goede manier op te sturen en gebruik van te maken.  

 

BiSL geeft als enige framework in de hele wereld een zeer compleet  overzicht van wat aan de zijde 

van de organisatie (de ‘business’) moet worden gedaan voor het beschikken over een goede 

informatievoorziening, waarbij het boek ‘BiSL Next in uitvoering’ dit uitgebreider doet dan het 

Engelse basisboek . Een diepgang die voor de Nederlandse markt veel toegevoegde waarde heeft. 
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Examinering 
APMG biedt een Engelstalig BiSL Next Foundation examen aan dat is 
gebaseerd op het Engelse BiSL Next boek, ‘BiSL Next a framework for 
Business Information Management’. Dit binnen hun exclusieve licentie 
voor het certificeren van kandidaten voor BiSL Next. 
 
EXIN biedt een Nederlandstalig Business Information Management 
Foundation examen aan dat is gebaseerd op het Nederlandse boek, 
‘BiSL Next in uitvoering’. Dit examen is niet geaccrediteerd door de ASL 
BiSL Foundation. 
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