
IT-AWARENESS 
IN 7 STAPPEN

TIJDLIJN BEDRIJFSGROEI & IT

JE START EEN BEDRIJF

Je koopt een aantal laptops. Er wordt gestart met
de IT die bekend is en maakt gebruik van Google

of Microsoft. De administratie gaat prima in Excel 
 Er wordt gebruik gemaakt van (privé)mobieltjes.

Weergaloos goed idee

DE GROEI ZET DOOR

Bedrijfsprocessen worden gestructureerd en de
beveiliging wordt geregeld. Het bedrijfspand

moet groter en daarmee de eisen van de
netwerkinfrastructuur. Een verhuizing is op

komst. Al snel komt de IT-manager handen en
kennis tekort. Een IT-afdeling is in zicht en
specifieke expertise wordt aangetrokken. 

Er komt een IT-manager

VALKUILEN

> Achter de feiten aanlopen door IT niet in de
bedrijfsdoelen te integreren. > Er wordt pas

geacteerd wanneer er een probleem is.  > Zonder
budget voelt het alsof IT steeds geld kost.  >

Risico op een houtje-touwtje-netwerk.  > Geen
documentatie, achterstallig onderhoud.  > De

trein rijdt door, er wordt geen tijd genomen om
balans op te maken en vooruit te kijken. 

In de IT bij bedrijfsgroei

GROEI VANAF 10 MAN

Specifieke IT-kennis en inzicht ontbreekt maar er
moeten wel ad hoc besluiten worden genomen
over eigen softwarepakketten om de
bedrijfsprocessen te kunnen ondersteunen. Er is
behoefte aan het centraliseren van
documentopslag, back-ups en de bereikbaarheid
via één nummer. 

Iemand krijgt IT in de portefeuille

EN DOOR NAAR 30 (+)

Meer gespecialiseerde afdelingen en mensen. Ook
systemen hebben meer capaciteit nodig. Behoefte
aan kennis groeit mee. Specifieke expertise wordt
aangetrokken. Repeat.

Meer processen, meer eisen

UITSMIJTER
Denk aan het onderhoud van je huis

Onderhoud je IT zoals je ook een huis moet
onderhouden. Als je 7 jaar wacht met schilderen

moet er veel meer gedaan worden.

ONS ADVIES

> Zie IT niet als een los iets, maar als een
onderdeel van je bedrijfsvoering. > Kijk planmatig
naar IT. > Prik jaarlijks een moment en neem
voldoende de tijd om na te denken wat er aan IT
nodig is om volgende doelen te halen. > Investeer
in IT. > Haal op tijd kennis in huis en kies voor de
juiste producten, weet welke systemen er
gekoppeld moeten worden. Ook op de langere
termijn.

Werk aan IT-awareness
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