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In vrijwel iedere organisatie zien we een groeiende drang naar wendbaarheid en klantwaarde 
(business value) bij een optimale kosten-/kwaliteitverhouding. De adoptie van cloudservices is 
voor veel organisaties een logisch gevolg hiervan, evenals het ontstaan van complexe multi-
vendor dienstenketens. De uitvoering van een (vaak significant) deel van de IT-diensten vindt 
plaats buiten de eigen organisatie. Dit vraagt om een wendbare, fit-for-purpose regieorganisatie, 
die de dynamische businessbelangen voortdurend voorziet van passende oplossingen. 

De organisatiefunctie die voor deze regie zorg draagt, noemen we steeds vaker de SIAM-functie 
(Service Integration And Management). Hier komen vraag- en aanbodsturing bij elkaar en zorgt 
een set van rollen, verantwoordelijkheden, processen en competenties voor een adequate 
aansturing van de multi-vendor ketens (inclusief eventuele cloudcomponenten) en de realisatie 
van de benodigde waarde. Er zijn diverse manieren om deze functie vorm te geven, zowel intern 
als uitbesteed.  

De complexiteit van deze ketens vraagt om een benadering die past bij de dynamiek en 
onvoorspelbaarheid van die omgeving. Een organisatie die een SIAM-functie (of regieorganisatie) 
inricht conform traditionele (best practice) werkwijzen, is onvoldoende in staat om te kunnen 
gaan met de voortdurend wisselende en onvoorspelbare klantwensen en omgevingsfactoren. 
Integratie en adoptie van Agile en Lean principes, methodieken en instrumenten geeft dergelijke 
organisaties wel de juiste mogelijkheden om hieraan te voldoen.

Instrumenten als Value Stream Mapping en Business KPI’s verschaffen inzicht in de keten, 
onderlinge afhankelijkheden en stellen de verschillende ketenpartijen in staat optimalisatiekansen 
te identificeren (bv. lead time optimalisatie, onnodige processtappen) en gemeenschappelijke 
doelstellingen te formuleren. Daarnaast maakt het werken aan Agile gedrag over de gehele 
keten het mogelijk om multidisciplinaire teams te vormen, en te werken met peer reviews of Agile 
contracten. 

Een transformatie van de huidige IT-organisatie naar een SIAM-functie waar deze Agile 
manier van werken tweede natuur is, vindt bij voorkeur plaats op iteratieve en incrementele 
wijze, met een integrale scope. Kritische succesfactoren voor een dergelijke transformatie 
omvatten expliciete sturing op waarde, ketenfocus op continue verbetering, adaptiviteit van 
organisatie, processen en techniek, een gezonde balans in vraag en aanbod, de vorming van 
multidisciplinaire teams (over organisatiegrenzen heen) en de juiste tooling voor kennisdeling en 
automatisering van taken.  

Met Agile SIAM krijgt de moderne regieorganisatie dus een wendbare aanpak en bijbehorende 
middelen voor handen, waarmee complexe, multi-vendor ketens - inclusief cloudservices – 
effectief en efficiënt benut en aangestuurd kunnen worden. 

Management Summary 
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Vrijwel iedere organisatie onderkent inmiddels het belang 
van IT in de bedrijfsvoering. IT is steeds meer verweven in de 
producten en diensten van zowel overheden als bedrijven. Met 
het groeiend belang, is ook de volwassenheid van IT-diensten 
sterk toegenomen. Parallel daaraan vindt een groeiend deel 
van de uitvoering van deze IT-diensten (inclusief ontwikkeling, 
testen, onderhoud, beheer, support) plaats buiten de muren van 
de organisatie zelf.  
Regie houden op IT is hierbij onmisbaar. Dit whitepaper 
beschrijft hoe SIAM, en in het bijzonder Agile SIAM, helpt om 
deze regie te houden. 

1.1 Cloud

De cloud vormt een sterke katalysator achter verregaande 
standaardisatie (standaard componenten, provisioning van 
gesynchroniseerde OTAP-omgevingen, microservices) én 
flexibilisering (on-demand, pay-per-use) van deze diensten, 
maar brengt ook haar eigen uitdagingen mee. Hoe houd je 
bijvoorbeeld regie op cloud-diensten, als deze rechtstreeks 
door de klant (business) worden betrokken? En wat betekent dit 
voor de integratie met het bestaande landschap?

Een volledige transformatie naar de public cloud wordt echter 
voor slechts weinig middelgrote en grote organisaties verwacht. 
Volgens een recent Forrester onderzoek is dit zelfs kleiner dan 
1%: 

Het merendeel van de organisaties ambieert een hybride 
landschap, waarin public, private en hybrid cloud worden 
gecombineerd met bestaande outsourcing partners, 
inhuurleveranciers en software vendors. Steeds vaker wordt 
voor iedere component of (micro)service een aparte leverancier 
gekozen. Dit leidt in toenemende mate tot een complexer IT-
landschap en, daarmee samenhangend, een complexere keten 
(of netwerk) van afzonderlijke partijen.

1.2 Regie & governance

Complexe ketens hebben professionele sturing nodig. 
Regievoering is dan ook een breed gedragen begrip in multi-

vendor omgevingen. De regisseur voert zelf geen operationele 
IT-activiteiten uit, maar handelt als opdrachtgever richting haar 
(ketens van) leveranciers. Belangrijke succesfactor in effectieve 
regie is een heldere definitie, ontwerp en implementatie van 
de bijbehorende organisatie, processen en verdeling van 
verantwoordelijkheden en activiteiten over de betreffende 
ketens heen. 

Als besturingskapstok worden hier frameworks gebruikt, 
zoals COBIT, ITIL, BiSL, Sourcing Governance Framework, 
of standaarden als ISO20000 (IT-servicemanagement) of 
ISO38500 (governance).  Daarnaast heeft het NIST (National 
Institute of Standards and Technology) meerdere standaarden, 
servicemodellen en een referentiearchitectuur opgesteld, allen 
specifiek op het gebied van cloud.

1.3 Drivers
 
Te vaak worden deze frameworks of referentiemodellen 
onterecht gebruikt als rigide voorschrift en blauwdruk voor 
organisatieinrichting. Daarmee wordt vaak voorbijgegaan aan 
de organisatiespecifieke doelstellingen die aan regievoering in 
complexe ketens ten grondslag liggen. Volgens Gartner voeren 
factoren als kosten, kwaliteit, flexibiliteit en innovatiekracht een 
dominante en continue druk uit op multi-vendor ketens en hun 
samenstelling. 

01  Complexe, multi-vendor ketens 
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Gartner, Cloud Service Providers Must Understand Deployment, Adoption and 

Buyer Complexity to Leverage Cloud, Revenue Opportunities, januari 2015 

We zien deze factoren zeer nadrukkelijk terug in complexe 
ketens, waar ze een bepalende rol spelen in de voortdurende 
herbezinning op sourcingsbeslissingen:  

Snelheid & waarde 
Time-to-market, of beter time-to-value is in menig organisatie 
een cruciale factor. Snel kunnen reageren op veranderende 
businessvraag, of adequaat reageren op storingen in 
kritische klantprocessen, is zeer bepalend voor de klant- of 
gebruikersbeleving en daarmee de effectiviteit van de keten. 
Als er meerdere leveranciers betrokken zijn in een complexe 
keten, leidt dit vaak tot onderling vingerwijzen. En daarmee tot 
een verlaagd serviceniveau en tot minder waarde. Wijzigingen 
of verstoringen vallen nogal eens in de gaten tussen de 

leveranciers, of betreffen meerdere leveranciers tegelijkertijd. 
Het behouden van snelheid over organisatiegrenzen heen is 
steeds meer een harde eis.

Flexibiliteit
Door gebruik te maken van externe partijen, worden contracten 
binnen ketens geïntroduceerd. In de praktijk leveren deze veel 
vertraging, verwarring en ongewenste situaties op. Zowel de 
inhoud van de contracten (KPI’s, afspraken, boeteclausules), als 
de manier waarop hierop wordt gestuurd, gaat regelmatig ten 
koste van flexibiliteit in de uitvoering.

Uiteraard is het voor de onderlinge helderheid zinvol om 
afspraken vast te leggen, maar dit zou effectieve en wendbare 
samenwerking in geen geval moeten tegenhouden.  

Optimale balans kosten/kwaliteit
Met de adoptie van clouddiensten verschuift de 
investeringswijze van capex naar opex. Dit betekent echter 
nog niet dat de onderhavige business cases feilloos de 
(onderhouds)kosten voor de lange termijn omvatten. Adequate 
regie op, onder meer, de business case is 
noodzakelijk om de waarde van cloudinvesteringen 
toekomstvast te maken en houden. Dit geldt niet alleen voor 
(toekomstige) kosten, maar zeker ook voor het benutten van 
potentiële benefits, die door gespecialiseerde leveranciers in 
de keten kunnen worden gebracht. 

Efficiency in aansturing
Focus op het leveren van toegevoegde waarde en innovatieve 
oplossingen voor de business, is voor veel organisatie een 
primaire driver om de IT-uitvoering uit te besteden. Echter, 
het uitbesteden van werk betekent niet dat de overgebleven 
organisatie (“retained organisation”) achterover kan leunen, 
noch dat de uitbestede diensten “uit zichzelf” de gewenste 
waarde opleveren. Er zal dus altijd een zekere mate van regie 
nodig zijn om de uitbestede diensten effectief en efficiënt aan 
te kunnen sturen. Deze aansturing (regie) kan ook worden 
uitbesteed, om efficiency te maximaliseren inzake de integratie 
van de separate services. Kortom, organisaties zoeken in 
groeiende mate naar een Single Point of Service Accountability 
(SPOSA), of deze nu intern of extern is belegd. 

01  Complexe, multi-vendor ketens 
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SIAM, Service Integration And Management, is zowel 
een bedrijfsfunctie als een raamwerk, gericht op het 
consistent en efficiënt aansturen van meerdere (externe) 
dienstenleveranciers, om te garanderen dat de performance in 
een keten van in- en uitbestede producten en diensten voldoet 
aan de eisen van de business.  

2.1 Functie

De SIAM-functie ontwikkelt, bestuurt en optimaliseert de 
servicemanagementprocessen en bijbehorende procedures, 
die in de keten gebruikt gaan worden. Om effectief te zijn, 
moet SIAM er ook op toezien dat de processen en procedures 
gevolgd worden. Waar nodig zorgt SIAM er ook voor dat 
processen en procedures voortdurend aangepast worden. 
Hiermee wordt servicemanagement consistent in de hele 
organisatie uitgevoerd en verbeterd.

De SIAM-functie stuurt ook de leveranciers aan, ziet er op toe 
dat de leveranciers optimaal met elkaar samenwerken.

In bovenstaand figuur is de SIAM functie gepositioneerd tussen 
de vragende partij (ook wel de “retained organisation” of de 
demand-organisatie genoemd) en leverende partijen (ofwel 
de supply-keten met service towers als operationele entiteiten, 
intern of extern.  De SIAM-functie of SIAM-laag zorgt dus voor 
voortdurende integratie van de geleverde services uit de 
supply-keten, conform de voortdurend veranderende vraag 
vanuit de demand-organisatie.  

In sommige gevallen vallen projecten en programma niet 
binnen de scope van de SIAM-functie, maar in veel gevallen 
wordt dit, uit efficiencyoverwegingen, samengevoegd. Het 
scheiden van de verander- en continuïteitsverantwoordelijkheid 
levert namelijk ook weer aanvullende knelpunten en risico’s 
op, zoals extra validatiestappen en controls, silogedrag en 
veelvuldige overdrachten van kennis en verantwoordelijkheden. 
.

2.2 Raamwerk

Het SIAM raamwerk is precies dat, een raamwerk. Het 
raamwerk bestaat uit diverse good practices uit public 
en private branches wereldwijd. Ervaringen van diverse 
opdrachtgevers (zoals de Britse overheid) en mondiale IT-
leveranciers vormen bij elkaar een bruikbare verzameling van 
modellen, processen en instrumenten voor het uitvoeren van 
service integratie in multi-vendor omgevingen. Het raamwerk 
is geen prescriptief framework, maar levert de IT-organisatie 
de gereedschappen en handvatten om consistent, effectief en 
efficiënt diensten aan de business te leveren. Hierbij zijn de 
diensten die IT-organisatie levert gebaseerd op een veelheid 
van diensten door verschillende, zowel externe als interne, 
leveranciers. 

De SIAM-functie is de primaire organisatorische eenheid 
die zich bezighoudt met uniforme procesinrichting over de 
serviceketens heen, inrichting van bijvoorbeeld service desk(s), 
maar stimuleert ook zaken als kennisdeling, standaardisatie 
en continue verbetering. De diverse activiteiten die binnen het 
raamwerk onderkend worden, worden gedaan door de SIAM-
functie, de “retained” organisatie en de leveranciers. 

02  SIAM: wat is het?  
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SIAM procesmodel, conform Cross-Government 

Reference Set (zie bijlage 1 voor de invulling)

Bovenstaand figuur is een good practice weergave van 
de verdeling van verantwoordelijkheden tussen de diverse 
functies in de leverketen: retained organisatie, SIAM-functie 
en (service)leveranciers. Hoewel bijvoorbeeld leveranciers 
zelf zeer actief zullen sturen op incident management of 
capacity management, bewaakt de SIAM-functie de resultaten 
(outcomes) in de keten en stuurt bij waar nodig.  

2.3 ITIL 

Veel van de SIAM bronnen komen uit dezelfde hoek als ITIL 
(en PRINCE 2) enkele decennia geleden, namelijk uit de hoek 
van de Britse overheid (The Cabinet Office). Dat juist uit die 
hoek de behoefte is ontstaan om met nieuwe good practices 
te komen ten aanzien van het service integratie vraagstuk, 
kenmerkt de beperking van frameworks als ITIL. Hoewel we bij 
de laatste ITIL versies (v3, update in 2011) vooral op het gebied 
van lifecyclemanagement en continue verbetering aanzienlijke 

uitbreidingen hebben gezien, geeft het framework geen 
passende antwoorden op regie en service integratie in multi-
vendor omgevingen.  
Dit geldt ook voor omgevingen waar cloud een steeds 
prominentere rol speelt in de IT-leverketens. De bijzondere 
relaties die ontstaan tussen cloud-suppliers en haar afnemers/
klanten, of het nu SaaS, PaaS of IaaS betreft, en of het gaat 
om public, private of hybrid clouds, ITIL geeft vooralsnog 
geen concrete leidraad voor de specifieke werkwijzen in 
dit type omgevingen. Terwijl juist de cloud vraagt om een 
andere focus en invulling van de gebruikte processen en 
onderlinge verhoudingen. Denk aan specifieke invulling van 
change management en CAB’s in verband met standaard 
dienstverlening vanuit de cloudleveranciers, of bijzonderheden 
betreffende financieel management, zoals registratie en 
governance van SaaS-abonnementen en pay-per-use 
afrekenmodellen. 

De specifieke verdeling van verantwoordelijkheden in multi-
vendor omgevingen, al dan niet (deels) in de cloud, vraagt om 
specifieke houvast en good practices in regie-context. SIAM 
speelt hier expliciet op in. 

02  SIAM: wat is het?  
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Zoals gezegd is SIAM zowel een raamwerk als een 
organisatorische functie. In 3.1 zien we welke verschillende 
organisatievormen er zijn ten aanzien van de uitvoering van 
de SIAM-functie. In 3.2 zien we hoe SIAM-activiteiten zich 
operationaal manifesteren (servicemanagement processen) 
wanneer er specifiek cloudomgevingen in de keten aanwezig 
zijn.  

3.1 SIAM organisatievormen  

Hoewel in hybride contexten de verschillende 
organisatievormen eindeloos zijn, hebben we hieronder een 
viertal vormen uitgewerkt. Deze vormen komen het meeste 
voor in multi-vendor ketens. Per vorm wordt de toepasbaarheid 
ervan beschreven. Er is overigens geen ‘goed’ model, 
of ‘beste’ model. Veel hangt af van hoe de services met 
elkaar samenhangen, de wensen en doelstellingen van de 
opdrachtgever en de specifieke ketensituatie.

3.1.1 Klant neemt SI rol
In deze eerste variant is de SIAM functie geheel binnen de 
eigen organisatie belegd.

SIAM organisatievorm 1, klant neemt SI rol

Het voordeel van deze vorm is dat de afstand, zowel 
fysiek als organisatorisch, tussen de business, inclusief de 
“retained organisation” en de SIAM-functie kort is. Dit maakt 
communicatie en directe feedback sterk. Bovendien ligt de 
besturing van de interne en externe leveranciers zo op één 
plek, dicht bij de uiteindelijke gebruiker/klant.  

Voorwaarde en daarmee een potentieel nadeel, is dat de 
klantorganisatie de kennis en vaardigheden in huis moet 
hebben of halen om effectief SIAM te kunnen uitvoeren. 
Bijkomend nadeel is dat op deze manier geen gebruik 
gemaakt wordt van de aanwezige kennis in de markt ten 
aanzien van het regisseren van complexe, multi-vendor ketens. 

03  SIAM in de praktijk 

Case: 
Betere Business is een onderneming in het transport van 
bloemen en het beheer van kassen. De uitvoering van 
haar IT-activiteiten vindt grotendeels plaats bij externe lev-
eranciers. Betere Business stuurt deze leveranciers en hun 
diensten zelf aan. Daartoe heeft Betere Business een SI-
AM-functie ingeregeld, die de continu veranderende vraag 
vanuit de business vertaalt naar eisen aan haar leveranci-
ers. Bovendien zorgt deze SIAM-functie voor optimalisatie 
van processen en activiteiten, die zorgen voor correcte en 
tijdige validatie van geleverde diensten. Om deze regie 
op externe leveranciers effectief te kunnen uitoefenen, 
heeft Betere Business uitgebreide competenties, kennis en 
capaciteit nodig op het gebied van serviceintegratie. De 
markt voor hoogopgeleide professionals op dit vlak is ech-
ter erg krap, waardoor de SIAM-functie bij Betere Business 
relatief kostbaar is en aan kwaliteit te wensen over laat. 
Hierdoor hebben veel wijzigingen te kampen met lange 
doorlooptijden en leveren deze veel verstoringen op. 

Klant

Outsourced Services/leveranciers

Klant neemt SI rol

Leverancier
Applycatie-beheer

Leverancier
WAN

Business

Service Integration And Management

Leverancier
Datacenter
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3.1.2 Hoofdleverancier vult SI rol in 
De volgende vorm betreft één van de bestaande 
hoofdleveranciers, die de rol van SIAM-functie (service 
integrator) oppakt. In dit model is de SIAM-functie belegd bij 
een, bij voorkeur de grootste, leverancier van IT-diensten.  De 
SIAM-functie wordt vanuit de klantorganisatie aangestuurd via 
de “retained organisation”. 

SIAM organisatievorm 2, hoofdleverancier vult SI rol in

Het voordeel van dit model is dat de serviceintegratie van de 
grootste leverancier, meestal de leverancier die de meeste IT-
diensten levert, gebaseerd is op korte lijnen. Bovendien kan de 
servicestrategie voor de grootste leverancier richting de klant 
eenvoudig worden bepaald, onderhouden en gemonitord. 

Het nadeel is dat als een of meerdere leveranciers problemen 
hebben met de SIAM-leverancier, dit een contraproductieve 
uitwerking op de keten heeft. Hoe dit risico gemitigeerd 
kan worden, vindt u verderop terug in 3.1.5 (Contractering). 

Bovendien kan het om governance-technische redenen 
ongewenst zijn dat een eventuele interne IT-leverancier wordt 
aangestuurd door een externe partij. 

3.1.3 SI rol geoutsourced
In dit model is de SIAM-functie volledig uitbesteed aan een 
derde partij. Anders dan in het voorgaande model, is dit niet 
automatisch een leverancier van andere IT-diensten aan de 

klant. Dat kan wel, maar dan is in dit model de SIAM-functie 
in een apart contract ondergebracht en niet als deel van de 
bestaande dienstverlening. De SIAM-functie wordt vanuit de 
klantorganisatie gestuurd vanuit de business ofwel de “retained 
organisation”. Hier geldt ook dat er bij de klantorganisatie 
kennis en vaardigheden ten aanzien van SIAM nodig zijn, hetzij 
minder diepgaand dan bij het tweede model. 

SIAM organisatievorm 3, SI rol geoutsourced
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Case: 
Het bedrijf Betere Business heeft zijn IT voor het overgrote 
deel uitbesteed. Zelf heeft Betere Business alleen een 
kleine IT organisatie, waar regie op de aan Betere Busi-
ness te leveren diensten wordt uitgevoerd. Een aantal di-
ensten heeft Betere Business op een PaaS oplossing laten 
bouwen bij een aantal leveranciers. Het bedrijf ByteSer-
vices biedt SIAM als separate dienst aan. Het schaalvoor-
deel speelt hier een relevante rol: ByteServices hoeft niet 
een aparte dienst te bouwen voor Betere Business, maar 
past deze dienst voor meerdere klanten toe. Betere Busi-
ness houdt de regie door de SIAM-functie aan te sturen. 
De SIAM-functie stuurt op haar beurt de leveranciers aan. 
Betere Business kan haar IT-afdeling daardoor optimaal 
inzetten voor het managen van de vraag, informati-
estromen en het uitvoeren van goed opdrachtgeverschap. 
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Hoofd leverancier vult SI rol in
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Het voordeel van deze vorm is dat er een dedicated SIAM-
functie is, die onafhankelijk opereert,  buiten het leveren 
van andere diensten om. Bovendien wordt bij deze vorm de 
SIAM-functie mogelijk fysiek in of nabij de klantorganisatie 
ondergebracht. Dat leidt tot korte lijnen tussen de klant en de 
SIAM-functie. Daarnaast maakt deze vorm optimaal gebruik van 
ervaring en expertise uit de markt ten aanzien van het uitvoeren 
van SIAM-activiteiten. Dit levert de meest pure vorm van Single 
Point of Service Accountability (SPOSA) op. 

Het nadeel is dat als een of meerdere leveranciers problemen 
hebben met de SIAM-leverancier, dit een contraproductieve 
uitwerking op de keten heeft. Hoe dit risico gemitigeerd 
kan worden, vindt u verderop terug in 3.1.5 (Contractering). 
Bovendien kan het om governance-technische redenen 
ongewenst zijn dat een eventuele interne IT-leverancier wordt 
aangestuurd door een externe partij.  

3.1.4 Klant vult SI rol deels in 
Bij deze laatste vorm is de SIAM-functie gesplitst in een interne 
en externe SIAM-functie. Hierbij stuurt de externe SIAM-functie 
de externe leveranciers aan, terwijl de interne SIAM-functie 
zowel de externe SIAM-functie als de interne leveranciers 
aanstuurt. 

SIAM organisatievorm 4, klant vult SI rol deels in

Het voordeel van dit model is dat de governance duidelijk is.
Er is een heldere scheiding tussen het interne en externe deel 
van de keten. Daarnaast heeft de klantorganisatie slechts met 
één externe partij te maken voor het aansturen van alle externe 
leveranciers.

Een belangrijk nadeel is dat regie en afstemming tussen 
interne en externe partijen complexer wordt. Dit vermindert 
de slagkracht van de SIAM-functie, en daarmee de keten als 
geheel.

03  SIAM in de praktijk 

Case: 
Het bedrijf Betere Business heeft zijn IT voor het overgrote deel uitbesteed. Zelf heeft Betere Business alleen een kleine IT 
organisatie, waar regie op de aan Betere Business te leveren diensten wordt uitgevoerd. Een aantal diensten heeft Betere 
Business op een PaaS oplossing laten bouwen bij een aantal leveranciers. Het bedrijf ByteServices biedt SIAM als separate 
dienst aan. Het schaalvoordeel speelt hier een relevante rol: ByteServices hoeft niet een aparte dienst te bouwen voor Be-
tere Business, maar past deze dienst voor meerdere klanten toe. Betere Business houdt de regie door de SIAM-functie aan 
te sturen. De SIAM-functie stuurt op haar beurt de leveranciers aan. Betere Business kan haar IT-afdeling daardoor optimaal 
inzetten voor het managen van de vraag, informatiestromen en het uitvoeren van goed opdrachtgeverschap.  

Case: 
Het bedrijf Betere Business heeft zijn IT voor het 
overgrote deel uitbesteed. Zelf heeft Betere Business 
alleen een kleine IT-organisatie, waar regie op de aan 
Betere Business te leveren diensten wordt uitgevoerd. 
Daarnaast heeft Betere Business een paar diensten die 
intern geleverd worden door de IT-afdeling. Een aantal 
diensten heeft Betere Business op een PaaS oplossing 
laten bouwen bij een aantal leveranciers. Het bedrijf 
ByteServices biedt SIAM als dienst aan. Echter, vanwege 
compliancyrichtlijnen kan de interne leverancier niet 
aangestuurd worden door een externe partij. Betere 
Business kan de regie houden en haar interne leveranciers 
zelf aansturen. Daarnaast stuurt zij externe SIAM-functie 
aan, waarmee Betere Business de eindregie blijft houden 
over de gehele keten. Hiertoe dient Betere Business wel 
aanvullende SIAM-competenties en –resources in huis te 
halen/houden.  
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Alternatief: Split op functionaliteit 
Dit model kan ook worden vormgegeven op basis van 
een scheiding op functionaliteit. De SIAM-functie wordt 
dan opgesplitst naar clusters van diensten die min of meer 
samenhangen. 

Het voordeel van deze subvariant is dat de externe SIAM-
functie niet hoeft te investeren in kennis van IT-services die 
sterk klant gebonden zijn en dus door de interne SIAM-functie 
worden aangestuurd. 
Het nadeel is dat de aansturing over verschillende schijven 
loopt. Dat verzwakt de slagkracht van de SIAM-functie(s). 
Bovendien brengt dit ook met zich mee dat interne leveranciers 
aangestuurd kunnen worden door de externe SIAM-functie. Dit 
is lang niet altijd wenselijk vanuit het oogpunt van governance. 

3.1.5 Contractering 
Aanvullend op de eerder genoemde SIAM-organisatievormen, 
is de wijze van contractering bepalend voor de werking van de 
gekozen organisatievorm. Op hoofdlijnen zijn er twee opties:

• De SIAM-functie (intern of extern) neemt de 
eindverantwoording over lopende contracten volledig 
over.

• De SIAM-functie (intern of extern) gaat de lopende 
contracten managen onder mandaat van de 
opdrachtgever, waarbij de opdrachtgever/klantorganisatie 
formeel contracthouder blijft.

De eerste optie is eenduidiger voor alle partijen in de keten, 
van opdrachtgever tot de verschillende leveranciers. De 
transitie om tot deze vorm te komen, is echter langduriger en 
veel ingrijpender dan de tweede vorm. Contracten moeten 
worden omgezet en vaak opnieuw onderhandeld. Bij de 
tweede optie is de transitie veel sneller te realiseren, maar 
blijft de opdrachtgevende organisatie een grote rol houden in 
het aansturen van de leveranciers. De tweede vorm zien we 
overigens het meeste terug in de praktijk, met kraakheldere 
afspraken tussen opdrachtgever en SIAM-functie betreffende 
taken en verantwoordelijkheden. 

3.2 Managen van cloud services

In de aansturing van externe leveranciers stellen 
cloudspecifieke kenmerken afwijkende eisen aan de 
invulling van de servicemanagementprocessen. Hoewel de 
samenstelling van het landschap bepalend is voor de scope 
en diepgang van de toegepaste processen en activiteiten, 
heeft het NIST een handzame set aan richtlijnen opgesteld 
aangaande servicemanagement in cloudomgevingen. 

NIST Cloud Computing Reference Architecture. 

Hoewel hier nauwelijks tot geen gelijkenis is waar te nemen 
met ITIL of SIAM terminologie, toont dit wel op welke proces- 
en activiteitenclusters in cloudomgevingen de nadruk ligt 
(ondersteuning van de business/gebruikers, configuratie en on-
demand provisioning, portabiliteit en interoperabiliteit).

03  SIAM in de praktijk 

Case: Betere Business levert twee soorten diensten. Een 
soort is het transport van bloemen, de andere soort is het 
beheer van kassen. Daarvoor heeft Betere Business ook 
twee clusters van IT-diensten. Het transport van bloemen is 
dusdanig complex, dat daar veel IT-diensten bij nodig zijn. 
Om tot een goede sturing te komen heeft Betere Business 
besloten om de Service Integratie daarvan bij de grootste 
leverancier te beleggen. De andere dienst van Betere 
Business is, in IT-zin, veel minder complex. Betere Business 
heeft daarom besloten de service integratie voor dat deel 
van de dienstverlening zelf te doen. 
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Het gemiddelde multi-vendor landschap bestaat echter niet 
enkel uit cloud services. Vaak zien we hybride omgevingen, 
waar cloud (SaaS, PaaS, IaaS), in private of public vorm, 
samenkomen met bijvoorbeeld outsourcingsdiensten, 
softwarelicenties en personeelsdiensten. Het gebruik van een 
separate werkwijze, standaard of framework is daarmee vaak 
onwerkbaar, onnodig complex en minder logisch dan een 
gerichte aanpassing van een reeds bestaande werkwijze, die 
ook voor non-cloud omgevingen natuurlijk aanvoelt. 

Praktische aanpassingen die we in dit soort omgevingen veelal 
terugzien, omvatten onder meer:

3.2.1  Incident & Event Management:
Self–service & social service desk
Als je vroeger een probleem had met je software, hardware of 
je had een vraag hierover, belde je de Service Desk. Dat is nu 
wel anders. Als je nu een vraag hebt, stel je deze op Facebook, 
Twitter, en je vraagt direct aan collega’s, vakgenoten, 
vrienden of kennissen of ze je kunnen helpen. De opkomst van 
cloudiensten, zoals SaaS-applicaties, versnelt dit alleen maar. 
De applicaties die je als gebruiker tot je beschikking hebt, 
worden door talloze andere organisaties gebruikt. Je netwerk 
is steeds meer een snelle, effectieve en goedkope manier 
geworden om ondersteuning te krijgen. Leveranciers van 
clouddiensten spelen hierop in door het inzetten van diverse 
self-service instrumenten, zoals self-service portals.  
Service integrators hebben in dit speelveld te maken met 
meerdere service desks. Naast de groeiende self-service 

en social support component, komen service requests 
steeds minder vaak l op één plek binnen. Het monitoren van 
incidentenstromen vraagt steeds meer om het intelligent aan 
elkaar knopen van informatiestromen tussen eindgebruikers, 
super users, business owners, functioneel beheerders, interne 
oplosgroepen en externe leveranciers of ketenpartners.

High level of automation 
De schaal waarop de diverse cloudleveranciers opereren, 
vraagt om steeds verdergaande mate van standaardisatie en 
automatisering, zeker van terugkerende activiteiten. Bij zichzelf 
herhalende, standaard events of goed gedocumenteerde, 
voorspelbare service requests is een hoge graad van 
automatisering onmisbaar.  

Een good practice hierin betreft het beschikbaar stellen van 
deze informatie en documentatie over organisatiegrenzen 
heen, in de volledige keten. Daar waar ketenpartners al 
moeite hebben om de volledige keten te overzien, inclusief 
de verantwoordelijkheden van iedere partij, heeft de 
eindgebruiker van de dienst dit overzicht al helemaal niet. 
Het delen van deze informatie maakt de keten minder fragiel 
voor onverwachte gebeurtenissen en hulpvragen vanuit de 
eindgebruikers.  

Nog een good practice in het afbakenen van standaard en 
niet-standaard service requests binnen dergelijke ketens, is het 
Standard+Case gedachtegoed van Rob England. Standaard 
requests worden hiermee expliciet gescheiden van “case” 

requests. Cases betreffen requests waarvan het proces, de 
oplossing en de termijn niet vooraf vast te stellen zijn, vaak 
omdat ze simpelweg nog niet zijn voorgekomen.  Doelstelling 
is wel altijd om cases zo snel mogelijk te documenteren en 
standaardiseren. De SIAM-functie is de katalysator achter deze 
ketenbrede drang naar standaardisatie. 

3.2.2  Problem Management & Continual Service 
Improvement:
Weinig opdrachtgevers zitten tegenwoordig nog te wachten 
op leveranciers die enkel en alleen reageren op incidenten 
en structureel onvoldoende aandacht besteden aan continue 
verbetering. Gezien de aard van clouddiensten en de mate 
waarin cloudaanbieders hun dienstverlening standaardiseren, 
is het echter wel noodzakelijk dit gedrag al gedurende 
leverancierselectie nadrukkelijk te toetsen. Het aanpassen 
van afspraken, gedrag en processen richting een proactieve 
mindset is sowieso al lastig over bestaande contracten 
heen, laat staan als die leverancier explicitet stuurt op 
standaardisatie over alle gebruikersgroepen heen. 

Een good practice op dit vlak is om gedurende selectie en 
contractvorming prioriteit te geven aan requirements (en 
uiteindelijk KPI’s) in de hoek van continue verbetering en 
proactieve dienstverlening. 
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3.2.3  Change & Release Management: 
Standard changes 
Standaardisatie van dienstverlening legt een flinke druk 
op standaardisatie van change requests. Met name in het 
voortdurend identificeren en definiëren van standaard changes 
en het opnemen ervan in pre-approved, geautomatiseerde 
workflows. Hier ontstaat een relevante taak voor de SIAM-
functie, ten aanzien van het voortdurend challengen van 
binnenkomende requests op mogelijke standaardisatie. Zeker 
als hiervoor organisatie-overstijgende workflows nodig zijn, is 
de SIAM-functie de aangewezen kartrekker.  

Cloud subscriptions 
Zeer specifiek voor cloudomgevingen, zijn abonnementen 
zoals SaaS-subscriptions. Het volgen en beheersen van de 
stromen die hieruit ontstaan (nieuwe, gewijzigde of opgezegde 
abonnementen), is belangrijk om grip te houden op de (opex) 
kosten en budgetuitnutting. Een snel, maar gecontroleerd 
change proces helpt om dit effectief te besturen voor al het 
abonnementsverkeer binnen de scope van de SIAM-functie. 

Change Advisory Board 
Door hun focus op standaardisatie van diensten, hebben 
cloudleveranciers een heel andere kijk op change requests dan 
dat we gewend zijn van traditionele outsourcingsconstructies. Bij 
die laatste is het vaak een kwestie van “u vraagt, wij draaien”. 
Een SaaS-aanbieder zal echter pas wijzigingsverzoeken gaan 
doorvoeren in haar dienstverlening, als het merendeel van 
haar klanten het hiermee eens is. Daar waar vroeger een 
Change Advisory Board (CAB) alle besluitvorming  naar zich toe 

trok voor de changes in de keten, ben je nu als afnemer van 
clouddiensten afhankelijk van gremia als user communities, om 
gewenste wijzigingen doorgevoerd te krijgen.  

Dit neemt overigens niet weg dat in complexe, 
organisatieoverstijgende ketens, de SIAM-functie steeds meer 
praktische instrumenten gebruikt om changes in de pijplijn te 
traceren, analyseren 
(impact) en monitoren. Deze zogenaamde iCAB’s, ofwel 
integrated CAB’s, gelden als een handig instrument om 
verwachte, gewenste en geplande changes in ketens te 
managen. Visualisatie en workflowautomatisering van 
correctieve, adaptieve of perfectieve changes is hierbij zeer 
krachtig als kennisdelingsinstrument, om risico’s in de keten te 
minimaliseren.  

Release Management 
Cloudleveranciers werken doorgaans met release notes. 
Helaas worden deze niet altijd tijdig verspreid, waardoor 
gebruikers (of beheerders van afhankelijke systemen) nogal 
eens verrast worden door ongewenste of onduidelijke 
wijzigingen. Zeker als er sprake is van koppelingen of 
specifieke configuraties, vergt dit teveel reparatiewerk, met 
alle gevolgen van dien, zoals lagere gebruikerstevredenheid of 
frustratie bij beheerders.    

De SIAM-functie heeft hier de rol van waakhond over 
toekomstige, (on)gewenste changes en releases. Dit omvat 
het analyseren van release notes op technische of functionele 
impact, maar ook het uiteindelijk valideren ervan.

3.2.4  Financial Management & Reporting:
Natuurlijk is financieel management en budgettering ook 
bij traditionele IT-diensten (intern en extern) relevant. Een 
goede financiële besturing van de geleverde diensten 
is namelijk direct van invloed op de gerealiseerde en 
gepercipieerde waarde ervan voor de klant/gebruiker. Echter, 
de calculatiemechanismen in cloudomgevingen leggen veel 
meer druk op de inrichting van de financiële processen. Door 
gebruik te maken van metering (pay-per-use), worden de 
gerealiseerde out-of-pocket bedragen direct toegewezen aan 
de gebruiker van de betreffende dienst. Een gebruiker van 
een SaaS-applicatie voor declaraties, die op een vrijdag een 
enorme hoeveelheid claims indient, legt een flink beslag op de 
budgetuitnutting.  

Deze manier van gebruiksgerichte toewijzing vraagt om 
heldere processen en verantwoordelijkheden in de toewijzing, 
goedkeuring en monitoring van het kostenniveau. Een 
good practice is dan ook om expliciete eisen te stellen aan 
het integreren (encoderen) van meetmechanismen in de 
aangeboden applicatie, platform of infrastructuur. 
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3.2.5  Service Level & Supplier Management: 
Hoe minder kennis een organisatie opbouwt van de 
operationele uitvoering van haar IT-diensten, hoe groter het 
belang wordt van een gedegen werkwijze in het selecteren 
en valideren van extern ingekochte diensten (portfolio) 
over de gehele lifecycle hiervan. Concepten als self-service 
gelden als een good practice om bij gebruikers via service 
catalogi (portals) direct en continu feedback op te halen over 
bestaande en gewenste diensten.  

Daarnaast verschuift de aandacht van het managen van 
business requirements (functional of non-functional) naar het 
managen van verwachtingen. Eisen en wensen worden niet 
doorgaans niet individueel uitonderhandeld met leveranciers, 
maar vormen de basis voor leveranciersselectie. Als (cloud)
leveranciers hier niet aan kunnen voldoen, maar toch 
geselecteerd worden, ligt aanpassing van de dienstverlening 
niet in de lijn der verwachting. Cloudleveranciers leveren 
immers standaard diensten. Dit vraagt dus om een eerlijke, 
transparante communicatie van verwachtingen richting 
gebruikers.  

Bovenstaande lijst is niet uitputtend. Ook met betrekking tot 
processen als configuration, capacity, availability of security 
management, zien we meer of juist minder aandacht voor 
specifieke activiteiten, verantwoordelijkheden en metrieken wat 
betreft de mogelijke toepassing  ervan in cloudomgevingen. 
De bovenstaande voorbeelden illustreren de meest relevante 
bijzonderheden.
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Agile wordt vaak gedefinieerd als een 
softwareontwikkelmethode. Dat is het echter niet. Agile is een 
denkwijze, een gedachtegoed. Het is daarmee bovenal een 
paraplu waar diverse methodieken onder vallen. Waaronder 
Scrum, als meest gebruikte en meest gedocumenteerde Agile 
methodiek wereldwijd. 

4.1. Agile waarden

De Agile filosofie brengt wendbaarheid (agility) in een 
organisatie, door middel van enkele simpele, maar 
fundamentele kernwaarden (Agile Manifesto):

Agile Manifesto (2001) 

Naast deze 4 kernwaarden, die we terugvinden in alle Agile 
methodieken, zijn er nog 12 Agile principes, die gezamenlijk 
duiden wat bovenal wordt gewaardeerd binnen Agile 
omgevingen. Overigens, alles dat hierboven rechts van “boven” 
staat vermeld, is nog steeds belangrijk. Echter, de term links 
ervan, is belangrijker. Processen en tools zijn bijvoorbeeld 
nog steeds van belang, maar het gaat er veel meer om hoe 
mensen onderling met elkaar communiceren. 
Waarom is Agile zo relevant? Deze manier van denken en 

werken stelt organisaties in staat kortere doorlooptijden 
te realiseren in hun productontwikkeling, via nauwe 
multidisciplinaire samenwerking met korte feedback-loops en 
met steeds werkende (deel)producten die in korte iteraties 
gerealiseerd worden. Continue verbetering speelt daarbij 
een fundamentele rol, en kenmerkt de nauwe band die Agile 
werken heeft met de Lean filosofie (Kaizen).  

4.2 Agile & Lean

Agile en Lean werken kennen veel gemeenschappelijkheden, 
waaronder hun origine. De diverse softwareontwikkelmethoden 
die hebben geleid tot bovenstaand Agile Manifesto (waaronder 
Scrum, RAD, DSDM, XP) zijn grotendeels gebaseerd geweest 
op het toepassen van Lean binnen softwareontwikkeling. Lean, 
op zijn beurt, is ontstaan uit de toepassing van de principes uit 
het Toyota Production System (TPS). Het is dus niet verwonderlijk 
dat de zogenaamde Agile kernwaarden, de Agile principes, 

maar ook talloze Agile instrumenten en good practices, 
allemaal ook de kenmerkende Lean/TPS achtergronden 
kennen.  

Zo zien we Kaizen als continu verbetermantra uit Lean, 
nadrukkelijk terug in de Agile filosofie en methodieken. 
Bijvoorbeeld in Scrum zien we retrospectives, maar ook 
stand-ups als expliciete Kaizen instrumenten, in XP kunnen we 
pair programming eenvoudig herleiden tot Lean principes als 
Quality at the Source. Ook Lean instrumenten als Value Stream 
Mapping of Voice of the Customer (Product Owner) zien we 
veel terug in Agile omgevingen.  

Het enige punt waar Agile en Lean “botsen”, is in de focus op 
het reduceren van waste. Waar in menig  Lean implementatie 
relatief veel aandacht is voor het identificeren en wegnemen 
van onnodige handelingen of resources, leidt dit nogal eens tot 
een reductie in agility. Meermaals zien we een negatief effect 
op toekomstige wendbaarheid en effectiviteit van het Agile 
team, als bijvoorbeeld overvloedige resources in een periode 
van minder werk rigoureus uit het team zijn gehaald. 

04  Agile: wat is het?  

Mensen en hun onderlinge interactie  boven processen en tools
Werkende software          boven allesomvattende documentatie
Samenwerking met de klant               boven contractonderhandelingen
Inspelen op verandering                    boven het volgen van een plan
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4.3.  Agile buiten 
softwareontwikkeling 

De toepasbaarheid van het Agile gedachtegoed gaat 
verder dan softwareontwikkeling alleen. Binnen IT zien we 
Agile steeds meer toegepast op andere domeinen dan 
softwareontwikkeling, zoals beheer, testen/QA, security en 
architectuur. Organisatorische en technische onderstromen 
zoals de DevOps-beweging hebben een katalyserende werking 
op de adoptie van Agile over de gehele IT-lifecycle, dus 
over ontwerp, ontwikkeling, test en beheer heen. Voor meer 
informatie hierover verwijzen wij u graag naar deze Enterprise 
DevOps whitepaper.   

Inmiddels worden de Agile principes en methodieken ook 
in toenemende mate gebruikt binnen sales en marketing 
afdelingen, wordt bijvoorbeeld Scrum gebruikt in onderwijs 
(EduScrum) en zien we steeds meer toepassingen in onder 
meer de financiële sector, de bouw, dienstverlening en 
advocatuur. Met of zonder inbreng vanuit IT. 

4.4  Enterprise Agility

Zoals gezegd, biedt het toepassen van Agile enkel binnen 
softwareontwikkeling onvoldoende wendbaarheid aan de 
organisatie (en leverketen) als geheel. Onderstaand visual 
geeft inzicht in de verschillende aspecten die moeten zorgen 

voor een goede balans en wendbare resultaten in de volledige 
end-to-end leverketen. 

Enterprise Agility

1. Fit for Future
Het eerste aspect draait om afstemming (alignment) van de 
individuele Agile teams met de algemene organisatiestrategie 
en portfolio. Uiteraard leidt een gedecentraliseerde 
besluitvorming naar Product Owner niveau, zoals in Scrum, 
tot “empowered teams” die snel kunnen reageren op 
veranderende marktbehoeften. De meeste organisaties 
hebben echter ook te maken met strategische thema’s voor 
de lange termijn en daaraan gerelateerde programma’s, 
die voortdurend in lijn gebracht dienen te worden met de 
prioriteiten op de individuele team backlogs.

2. Fit for Enterprise
Organisaties van substantiële omvang hebben 
doorgaans te maken met programma’s waar tientallen 
of honderden professionals samenwerken aan gedeelde 
programmadoelstellingen. Deze mate van complexiteit 
en schaal benadrukt de behoefte om afhankelijkheden te 
monitoren, architectuurprincipes te delen en opleverkadans te 
harmoniseren. Organisaties kunnen besluiten om hiervoor SAFe 
(Scaled Agile Framework) te gebruiken, of DAD (Disciplined 
Agile Delivery), kunnen zijn geïnspireerd door de cultuur, 
organisatie en manier van werken bij Spotify, of simpelweg 
Scrum instrumenten gebruiken om op te schalen, zoals Scrum 
of Scrums of Meta Scrum. Ongeacht welke invulling gekozen 
wordt, een organisatorische en culturele fit is bepalend voor 
wendbaarheid op grote schaal. 

04  Agile: wat is het?  

Fit for future

Business Agility

1. Portfolio,
risk & strategy

alignment

Fit for integration

Agile SIAM

4. Integrating
external parties

Fit for enterprise

Scaling Agile

2. Dealing
with size & 
omplexity

Enterprise DevOps

Fit for lifecycle

3. Collaboration
throughout the

lifestyle

Complexe, multi-vendor ketens | SIAM: wat is het? | SIAM in de praktijk | Agile: wat is het? | Agile SIAM | Agile SIAM transformatie | Praktische documentatie | Bijlage 1



21

Agile SIAM |  Regie op multi-vendor ketens & de cloud 

Sogeti Nederland B.V. | 2015 | Whitepaper

3. Fit for Lifecycle
Het derde aspect betreft de lifecycle scope van Agile. Ondanks 
de sterke groei van de DevOps cultuur en good practices 
op het gebied van Continuous Delivery, concentreren de 
meeste organisaties die Agile hebben geadopteerd, zich 
nog vooral op het softwareontwikkeldomein. Om de Agile 
belofte (snelheid, wendbaarheid) waar te maken, dienen de 
principes en instrumenten vertaald te worden naar de andere 
domeinen binnen de IT-leverketen. Vanaf het moment dat 
ideeën ontstaan (business, IT innovatie) tot aan het moment 
dat de gerealiseerde oplossingen onderhouden worden in 
productie (beheer, support), dient agility geïntegreerd te zijn in 
de dagelijkse praktijk.

4. Fit for Integration
Het laatste aspect van Enterprise Agility is gerelateerd aan 
de observatie dat vrijwel geen enkele, moderne organisatie 
haar complete IT in eigen huis bouwt, beheert en onderhoudt, 
zonder enige externe leverancier. Vrijwel iedere organisatie 
heeft te maken met complexe waardeketens, die bestaan uit 
meerdere externe partijen zoals inhuurpartijen, outsourcing 
partners of cloud leveranciers. Integratie van deze individuele 
componenten naar structurele bedrijfswaarde (business 
value) is essentieel voor de moderne organisatie. Good 
practices zoals SIAM helpen om hier richting te geven aan de 
aansturing en integratie van deze leveranciers en hun diensten. 
De belangrijkste uitdaging is hoe deze externe afspraken 
(contracten, SLA’s) gecombineerd kunnen worden met Agile 
gedrag en werkwijzen, om zo agility te bewaren over de 
complexe, multi-vendor keten heen.
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Hoe komen Agile en SIAM nu precies samen? Voordat we die 
vraag beantwoorden, willen we eerst antwoord op de vraag 
waarom we het überhaupt hebben over Agile SIAM?.

5.1  Waarom Agile SIAM? 

Waar we een beweging hebben geschetst naar 
standaardisering van diensten aan de ene kant, zien we 
aan de andere kant dat de end-to-end ketens er niet minder 
complex op worden. Integendeel. Ketens bestaan steeds meer 
uit een veelheid van kleine leveranciers en diensten, waaronder 
microservices, gecombineerd met interne of externe diensten 
en leveranciers. Ketens worden meer en meer netwerken van 
talloze componenten.  

Als we het Cynefin-framework gebruiken om deze ketens te 
positioneren, komen deze steeds meer uit in het Complex-
domein, linksboven. Frameworks als ITIL, Prince2 of SIAM 
concentreren zich grotendeels op de twee rechterdomeinen. 
Obvious is het domein waar de standaard, herhalende taken 
plaatsvinden.Complicated is het domein waar met de juiste 
kennis en voldoende controls de meer ingewikkelde activiteiten 
gepositioneerd worden. De praktijk is echter steeds meer, 
dat het werk dat in de ketens plaatsvindt, in het Complex-
domein thuis hoort. Dit vraagt daarmee ook om methoden en 
instrumenten die voor dit soort domeinen gemaakt zijn. Dat is 
waarom Agile in deze ketens van grote toegevoegde waarde 
is.  

Agile methodieken als Scrum zijn bij uitstek gericht op het 
omgaan met complexe systemen en omgevingen. In het 
Complex-domein verschaffen “enabling constraints” ruimte 
voor effectieve toepassing van experimentele en adaptieve 
technieken, ofwel Agile werken. 

Cynefin framework, Cognitive Edge (Dave Snowden)

Multi-vendor ketens kunnen we echter niet exclusief in het 
Complex-domein plaatsen. Ook in dit soort ketens vinden 
immers talloze standaard activiteiten plaatsen, zeker in 

cloudomgevingen, en zijn diverse relaties bovenal gebaseerd 
op strakke afspraken met een relatief grote voorspelbaarheid. 
Een hybride aanpak is daarom het meest succesvol gebleken.

 

Hybride model van Agile SIAM 

Door Agile principes, methodieken en instrumenten te 
combineren met standaarden en frameworks, zoals COBIT, 
ISO20000, ITIL en SIAM, groeit de totale effectiviteit van de 
keten en de waarde die wordt opgeleverd. 
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Hoe komen Agile en SIAM nu precies samen? Voordat we die 
vraag beantwoorden, willen we eerst antwoord op de vraag 
waarom we het überhaupt hebben over Agile SIAM?.

5.2  Wat is Agile SIAM? 

Vanuit onze ervaring in diverse organisaties in verschillende 
sectoren, zowel vanuit nationaal als internationaal perspectief, 
hebben we vijf practices gedistilleerd die toepasbaar zijn in 
vrijwel iedere SIAM- en ketenoptimalisatie. 

Vijf practices van Agile SIAM

Centraal hierin is de AgileBeheer aanpak, die we niet 
alleen toepassen in multi-vendor ketens, maar alle soorten 
organisatiemodellen en sourcingsituaties. Het omarmt Agile en 
Lean principes en instrumenten en past deze toe in service- & 
beheeromgevingen.  

Bovenaan staan de “Business Driven KPI’s”, die elementair zijn 
in het vaststellen en communiceren van gedeelde (business)
doelstellingen dwars door de keten heen. 

Links zien we Value Stream Mapping (VSM), een Lean 
instrument, dat diverse organisaties praktisch heeft geholpen 
inzicht te verkrijgen in interorganisatorische processen 
en waardecreatie, bronnen van verspilling (waste) en 
mogelijkheden om de cycle time van incidenten, changes en 
andere requests drastisch te reduceren. 

Samenwerking tussen organisaties, of het nu in de vorm van 
klant/leverancier of partnership is, vindt nog altijd plaats met 
behulp van contracten. Hier hebben we ervaringen verzameld 
aangaande flexibele contracten en het opbouwen van 
vertrouwen in multi-vendor ketens.  

Onderaan is aangegeven dat het niet alleen de “harde” 
aspecten zijn die een keten succesvol maakt. Het creëren 
en stimuleren van multidisciplinair gedrag bij en tussen 
verschillende schakels in de keten, dus ook over contractuele 
grenzen heen, is een cruciaal aspect om effectief met complexe 
ketens om te kunnen gaan. 

5.2.1. Business Driven KPI’s
Systeemdenken (“systems thinking”) helpt om ketens van 
afzonderlijke componenten in hun geheel te analyseren en 
verbeteren. Een van de belangrijkste uitgangspunten van 

systeemdenken, is het voeden van het systeem met gedeelde 
doelstellingen, ofwel “shared goals”. Als afzonderlijke 
componenten, zeker in een complex, adaptief systeem, ieder 
het gemeenschappelijk belang zien en (h)erkennen, is het 
uiteindelijke resultaat altijd beter. De voedingsbodem voor deze 
gemeenschappelijke doelstellingen is idealiter te vinden in de 
business-/klantomgeving. Dat is immers waar de waarde, die 
de keten moet opleveren, voelbaar moet zijn. Hieronder vindt u 
een beschrijving van een case, die aantoont wat het belang is 
van een dergelijke exercitie. 
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Andere typische business KPI’s zijn gerelateerd aan klant- of 
gebruikerstevredenheid, waar instrumenten als Net Promoter 
Score een kwantitatief beeld geven van de gewenste en 
werkelijk gerealiseerde tevredenheidsscores over de keten 
heen.  

De end-to-end introductie van business KPI’s leidt ontegenzeglijk 
tot meer vraaggestuurde samenwerking en begrip van het 
“waarom” in de gehele keten. 

5.2.2 VSM & Cycle Time
Een ander, praktisch toepasbaar instrument, dat erg bruikbaar 
is in het optimaliseren van de werking van een keten, is 
Value Stream Mapping (VSM). Deze uit Lean afkomstige 
techniek is bijzonder effectief om de volledige waardestroom 
(waardeketen) in beeld te brengen. Een effectieve VSM is 
idealiter een gezamenlijke inspanning van alle relevante 
ketenpartijen, dus inclusief de (voornaamste) leveranciers. 
Bottlenecks worden geïdentificeerd, maar ook inzicht in de 
mogelijke acties en oplossingen om met deze bottlenecks om 
te gaan. 

Bij verschillende organisaties hebben we VSM tevens 
als continu terugkerend instrument geïntroduceerd, als 
onderdeel van de continue verbeterinspanningen in de keten. 
In de praktijk leidt dit tot een gedeelde en voortdurend 
geactualiseerde lijst van bottlenecks, of impediments. Hiermee 
ontstaat een focus op het weghalen van verspillingen (waste), 

maar ook het verbeteren van de flow en doorlooptijden van 
wijzigingen, incidenten, verbeteringen en releases. De SIAM-
functie is bij uitstek de partij die aanzet tot deze (voortdurende) 
VSM-activiteiten, inclusief het meetbaar maken, rapporteren en 
faciliteren ervan.
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Case: Business KPI’s in keten bij multinational 
Bij een grote industriële organisatie bestond een van 
de meest belangrijke logistieke ketens uit een veelheid 
van contracten met externe leveranciers, onder meer 
IT, logistiek, transport. De contracten bevatten KPI’s met 
nauwe scope, zoals incident oplostijden, applicatie- of 
platformbeschikbaarheid en supporttijden. Allen per 
leverancier separaat geformuleerd. Het leidde tot eilan-
dgedrag, waarbij iedere partij in de keten alleen zijn 
eigen verantwoordelijkheid kende en nastreefde. De 
individuele partijen/schakels in de keten hadden geen 
idee wat hun bijdrage was aan de uiteindelijke klant-
/businessdoelstellingen. Met als gevolg lange door-
looptijden bij verstoringen of noodzakelijke wijzigingen, 
ontevreden eindklanten en business managers en inef-
ficiëntie door onnodige of dubbele werkzaamheden.  
De doorbraak in deze situatie begon bij het definiëren, 
samen met de business, wat hun voornaamste KPI was, 
waar lagen ze ’s nachts wakker van. Het bleek de 
“replenishment time” te zijn, de tijd vanaf het moment 
dat het laatste product de schappen bij de retailer had 
verlaten, tot aan het moment dat deze was aange-
vuld vanuit de fabriek. Dat was een doelstelling waar 
iedereen in de keten zich een beeld bij kon vormen. 
Deze KPI is vervolgens geïntroduceerd in alle afspraken, 
evaluaties, rapportages en meetinstrumenten, in de 
vorm van een visueel stoplicht. Hiermee verbeterde de 
performance en doorlooptijden aanzienlijk, maar zeker 
ook de attitude van de diverse ketenpartijen. 
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5.2.3  AgileBeheer 
Een Agile benadering van beheer- en serviceprocessen 
staat centraal aan Agile SIAM. Het toepassen van Agile 
principes, technieken en instrumenten in beheeromgevingen 
en serviceorganisaties brengt inmiddels talloze organisaties, 
in Nederland maar ook wereldwijd, steeds dichterbij het 
leveren van optimale, wendbare diensten met gemotiveerde 
professionals aan tevreden klanten. De AgileBeheer aanpak is 
gebaseerd op de volgende vier kernwaarden:

AgileBeheer Manifesto 

Overeenkomstig het eerder genoemde Agile Manifesto, geldt 
ook bij dit AgileBeheer Manifesto dat “rechts” ook belangrijk is, 
maar “links” nóg belangrijker. Dus als voorbeeld: voldoen aan de 
SLA is nog steeds relevant, maar een tevreden klant vinden we 
veel belangrijker. 

Deze principes zien we terug in diverse praktische instrumenten, 
die inmiddels bij talloze organisaties toegepast worden. Zo 
ook in multi-vendor ketens. Denk aan het visualiseren van werk 
(work items) over verschillende ketenpartijen heen. Het faciliteert 
multidisciplinaire (virtuele) teams over organisatiegrenzen heen, 

in het tackelen van incidenten met hoge prioriteit, efficiënt 
analyseren van problemen of bespreken van de impact van 
wijzigingen.  

Maar denk ook aan het gebruik van Scrum en Kanban als 
methodieken om een mindset van continu verbeteren te 
introduceren in serviceorganisaties en –ketens. Ook hier zijn 
succesvolle praktijkvoorbeelden beschikbaar, waar de SIAM-
functie dit initiatief door de hele leverketen heeft gedreven. 
Hierbij zijn ook gemeenschappelijke verbeterdoelstellingen 
ingevoerd over meerdere leveranciers en SLA’s heen.  

5.2.4  Agile & contracten
In het bereiken van multidisciplinaire samenwerking, vooral 
tussen externe partijen, worden contracten vaak misbruikt als 
excuus om het niet eens te proberen. Te vaak verbergt men zich 
achter contracten, in plaats van ze alleen te zien een middel om 
wederzijdse afspraken te visualiseren. Als de context wijzigt en 
beide partijen zien er voordeel in om het contract te wijzigen, 
waarom wordt dit dan niet of nauwelijks gedaan? Contracten 
worden gezien als doel, niet als middel. 

In het beoordelen van de prestaties van leveranciers, zoals via 
supplier performance ratings, is het aan te raden de focus te 
verleggen van operationele KPI’s naar beloningen op continue 
verbeteringen. Een andere good practice is om bij het selecteren 
van diensten en leveranciers, de aandacht vooral te vestigen 
op “strategic fit”: in hoeverre sluiten de toekomstplannen en 
productvisie van de leverancier aan, in plaats van een klinische 

match op (functionele) requirements. Dit stelt alle betrokken 
partijen in staat gezamenlijk verder te groeien.  

Ook peer reviews tussen leveranciers onderling is het overwegen 
waard. Hier reviewen engineers van de ene partij het werk van 
engineers van een andere leverancier, en vice versa. Hoewel 
dit bij grote cloudleveranciers als Microsoft en Amazon lastig 
is, werkt het bij andere spelers juist erg goed. Met als gevolg 
zowel een boost voor de kwaliteit van de geleverde diensten, als 
gedrag dat veel meer is gericht op structurele samenwerking in 
de keten. 

Eén van de fundamentele principes achter Agile denken 
en werken, is de sturing op basis van vertrouwen. Ook in 
complexe ketens, actief in complexe omgevingen en markten, 
met complexe problemen en uitdagingen, is sturing op basis 
van command & control ontoereikend. Er moet vertrouwen zijn 
tussen de onderlinge actoren in het complexe systeem. Dit is er 
niet zomaar, vertrouwen. De verschillende partijen, zeker ook 
de opdrachtgevende, moeten investeren in het opbouwen van 
vertrouwen. Als potentiële risico’s aan beide kanten van de 
relatie worden weggenomen en als leveranciers (ook onderling) 
inzien dat er geen sprake is van een “blaming culture”, kun je ook 
verwachten dat deze zelfde leveranciers meer waarde leveren 
ten aanzien van continue innovatie en verbetering. Dit begint al 
bij een KPI-set, gedreven vanuit de SIAM-functie, die vooral is 
gericht op het belonen van proactief gedrag, verbeterinitiatieven 
en verhogen van leereffect en veerkracht (resilience) in de keten. 
En dus niet op het afstraffen en minimaliseren van fouten. 
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5.2.5  Agile gedrag 
Het verschil tussen een succesvolle en een falende keten 
bestaat niet uit afspraken en documenten. Het verschil wordt 
bepaald door wat dagelijks zichtbaar en waarneembaar wordt 
gedáán door de verschillende mensen in de keten. Met andere 
woorden, het gedrag bepaalt de effectiviteit van de keten, 
niet de afspraken, regels en andere triggers die dat gedrag 
willen uitlokken. Een cruciale practice in het realiseren van een 
wendbare serviceketen is het consequent en integraal sturen 
op gewenst gedrag.  

Dit begint met het definiëren van het gewenste resultaat van 
het gedrag. Een van de lastigste activiteiten is vervolgens het 
formuleren van het gewenste gedrag. Via methodieken als 
Organizational Behavior Management (OBM) is het mogelijk 
om dit gewenste gedrag kwantitatief en meetbaar te maken. 
De SIAM-functie kan deze formulering van het gewenste (Agile) 
gedrag in de keten gebruiken om afspraken te maken over het 
gedrag en de resultaten die dit moet opleveren. Behavior Level 
Agreements, al dan niet als onderdeel van bestaande Service 
Level Agreements,vormen een praktisch instrument om effectief 
en gericht te sturen op de condities 
(constraints) die een structurele invloed hebben op de 
klantwaarde.
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Als het doel dus is om te komen tot een waardegerichte keten, 
waar een SIAM-functie (intern of extern) de regie voert over 
diverse leveranciers, door het neerzetten van een hybride 
systeem van Agile/Lean principes en instrumenten en relevante 
good/best practice frameworks (zoals ITIL, COBIT, SIAM). Op 
die manier is de keten ingericht voor complexe en wendbare 
maar ook gecontroleerde en standaard processen en 
activiteiten. 

6.1  Transformatie aanpak

Om deze transformatie succesvol uit te voeren, is een aanpak 
het meest effectief als deze voldoet aan de volgende drie 
eisen:

Iteratief. Er is altijd een bestaande situatie van waaruit de 
transformatie, transitie of verbetering nodig is. Bij complexe, 
multi-vendor ketens met bestaande contracten, afspraken 
en werkwijzen, is het aan te raden de transformatie in kleine 
stappen door te voeren. Uiteraard is een integraal masterplan 
daarbij onmisbaar.

Incrementeel. Gezien de hoeveelheid stakeholders in de keten, 
is incrementele oplevering van veranderingen en verbeteringen 
wenselijk. Het lerend effect van de keten neemt zienderogen 
toe naarmate het aantal feedback loops tussentijds groeit. Dit 
kan alleen door concrete veranderingen en verbeteringen te 
laten zien en deze als basis te nemen voor verdere transforma-
tieinspanningen.

Integraal. Een transformatie naar een Agile SIAM-functie en 
een waardegerichte keten valt of staat met een multidisciplinair 
transformatieteam, waar alle relevante rollen in zijn vertegen-
woordigd. Van klant tot aan leverancier, van ontwikkeling tot 
aan beheer en van topmanagement tot aan de werkvloer.

Een voorbeeldaanpak voor een transformatie als deze ziet 
er als volgt uit, waarbij de sprints in aantal, lengte en inhoud 
uiteraard volledig afhangen van de scope, aard van de 
transformatie, prioriteiten en doelstellingen.

Voorbeeld Agile SIAM transformatie aanpak

Uit deze aanpak wordt duidelijk dat de iteratieve aanpak 
(sprints) leidt tot het concreet opleveren van resultaten en 
producten. Via reguliere ceremonies als Sprint Planning, 
Daily Scrums (stand-ups), Demo’s en Retrospectives houdt het 
multidisciplinaire team de feedback loops zo kort en effectief 
mogelijk. 
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   Raci

Deliverables per sprint:
   Sprint Backlog
   Role assurance & RACI

Sprint 2: Operate
   Incidents
   Problems

Sprint 3: Change
   Change
   Config
   Release

Process & Plan

Customer
Validation

Service
Integrtor Role

Evaluation & 
Closure transition

Collaboration &
identification
improvements

Demand,
Priorities,
Objectives

Customer
approval

Go/No GO

Assessment
workshops

Consolidation
& assurance

Operation &
after care

End of transformation

Kick off

Agile ITSM Game

improvement/
Transition Backlog

Initiation Transformation Operation

Processes & Procedures
Documentation
Acceptance customer

Sprint 4: Improve
   Cap/Avail
   CSI
   Reporting
   Supplier mgt
   Security mgt
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6.2  Succesfactoren

In de uitvoering van een transformatie als deze, bepalen de 
volgende succesfactoren het uiteindelijk succes en de behaalde 
resultaten: 

Succesfactoren Agile SIAM

1. Sturing op waarde
Een complexe keten bestaat uit steeds meer autonome, 
dienstverlenende entiteiten. Iedere entiteit heeft zijn eigen 
begrip van waarde. Er zal echter een gemeenschappelijk 
beeld van waarde moeten ontstaan (systems thinking), waar 
iedere partij zich in kan herkennen en waar eenduidig in de 
gehele keten op gestuurd wordt. Het uiteindelijke resultaat, 
zoals de customer of user experience, staat hierin centraal. 
De afzonderlijke partijen worden vooral op hun bijdrage aan 
dit resultaat aangestuurd, om suboptimalisatie te vermijden. 
SLA’s zijn vooral geconcentreerd rondom de meest relevante 
business KPI’s. Over de partijen heen wordt vooral gestuurd 

op het creëren van de juiste condities (constraints), zoals 
een managementstijl en cultuur die ondernemerschap 
dienen en mandatering van zelfstandigheid en operationele 
verantwoordelijkheid.

2. Samenwerking & continue verbetering
Een complexe keten bestaande uit verschillende partijen, 
die ieder een eigen bedrijfsvoering hebben, kan alleen 
maar wendbaar en effectief samenwerken als er een 
gemeenschappelijk belang is, vooral ook tussen leveranciers 
onderling. Vingerwijzing (“het ligt niet aan ons, maar 
aan jullie”) levert alleen maar vertraging, frustraties en 
contraproductief gedrag op. Een effectieve regievoering moet 
deze samenwerking in de keten faciliteren, sturen en positief 
gedrag belonen. Het opnemen van afspraken over proactief 
en collaboratief gedrag en het actief belonen hiervan, behoren 
tot de krachtigste instrumenten voor een zichzelf continu 
verbeterende keten.

3. Adaptiviteit
Terwijl complexiteit een groeiende uitdaging is binnen 
vrijwel iedere keten, neemt tegelijkertijd de druk om snelle 
veranderingen te kunnen absorberen alleen maar toe. 
Adaptiviteit is noodzakelijk op diverse aspecten:

• Procesmatig: Hoe sterker geleund wordt op rigide 
structuren, afspraken en frameworks (ISO20000, COBIT, 
ITIL, SIAM), hoe minder goed de organisatie deze twee 
aspecten kan combineren.

• Landschap: Het in kaart brengen en rationaliseren van 
het ketenlandschap faciliteert snellere impactanalyses en 
doorlooptijden van changes en projecten.

• Technologie: Het inzetten van tooling voor 
het automatiseren van beheer-, ontwikkel- en 
validatieprocessen faciliteert adaptiviteit door korte 
doorlooptijden, ook van impact analyses.

• Organisatorisch: Het terugbrengen van het aantal 
rollen, approvals en interpretatie-, communicatie- en 
managementlagen in de end-to-end keten, zorgt voor een 
gewenste reductie in organisatorische complexiteit.

4. Balans in demand & supply
Een effectieve SIAM-functie vestigt zijn aandacht niet alleen 
op het integreren van de leveranciers, aan de supply-kant. 
Juist ook het organiseren van de demand-kant levert bijzonder 
veel waarde op voor de uiteindelijke keteneffectiviteit, zoals 
het kanaliseren en articuleren van de vraag, optimaliseren 
van de informatiestromen en zorgen voor voldoende 
en tijdige validatie van de opgeleverde of gewijzigde 
diensten. Een goede inrichting van functies als functioneel 
beheer en informatiemanagement, of procesgebieden als 
informatieplanning en gebruikersondersteuning, zijn van groot 
belang voor de aansturing van leveranciers.  
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5. Multidisciplinaire teams
De productiviteit van een team is sterk afhankelijk van de 
kennis en expertise van de betrokken medewerkers. In ketens 
is steeds meer sprake van virtuele teams, bestaande uit 
professionals vanuit diverse organisaties. Om de productiviteit, 
maar vooral ook de effectiviteit van deze teams te vergroten, 
is het noodzakelijk dat medewerkers verschillende taken 
kunnen uitvoeren en elkaar gemakkelijk op onderdelen kunnen 
vervangen. Denk daarbij aan het participeren in activiteiten 
als analyse, ontwerp, ontwikkeling, testen, acceptatie, 
implementatie en beheer. Kennisdeling tussen de rollen en 
competenties binnen het team is hiervoor essentieel. 

Hoewel dit voor sommige ketenpartijen makkelijk gaat dan 
voor andere, en daarmee de intensiteit van de samenwerking 
op onderdelen verschilt, is deze werkwijze overall zeer 
waardevol voor de keten als geheel. In de afspraken tussen 
de verschillende entiteiten, inclusief de SIAM-functie, dient deze 
werkwijze gepositioneerd te worden. 

6. Tooling
Effectief gebruik van tooling verhoogt de productiviteit en 
bevordert de herhaalbaarheid van processen en activiteiten 
in de keten. De verschillende partijen werken beter samen, 
bijvoorbeeld in het delen of analyseren van informatie over 
verstoringen, changes en releases, project- en testbevindingen. 
Wendbare ketens, zeker als cloud een relevante rol speelt, 
kennen meerdere releases per maand, per week, per dag of 

zelfs per uur. Het automatiseren van changes en releases is 
derhalve geen overbodige luxe. Of denk aan het gebruik van 
tooling in het snel en adaptief beschikbaar stellen van (OTAP) 
omgevingen via (cloud) provisioning of het versnellen van 
klantprocessen door self-service portals.
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• Gartner, Cloud Service Providers Must Understand Deployment, Adoption and Buyer 
Complexity to Leverage Cloud Revenue Opportunities, januari 2015

• Forrester, Business Technographics ® Global Infrastructure Survey, 2014
• NIST Cloud Reference Architecture: http://1.usa.gov/1Jb9NLp
• Whitepaper SIAM (Axelos), Kevin Holland: http://bit.ly/1fXnNx9
• SIAM cross-government reference set: http://bit.ly/1Or1bAm
• Agile Manifesto: http://agilemanifesto.org/
• Cynefin, Dave Snowden: http://bit.ly/1KfFC7q
• Standard+Case, Rob England: http://bit.ly/1eaLSik
• Organizational Behavior Management (OBM): http://adriba.vu.nl/nl/

Dave van Herpen is management consultant bij Sogeti Nederland, actief als coach, trusted 
advisor, trainer en facilitator op het gebied van Agile, Lean, DevOps, beheer en servicema-
nagement.  
E-mail: dave.van.herpen@sogeti.com

Jasper Kips is senior servicemanagement consultant bij Sogeti Nederland. 
E-mail: jasper.kips@sogeti.com
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Een voorbeeld SIAM procesmodel

SIAM procesmodel, conform Cross-Government Reference Set
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