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Sturen met
de klok mee

Vrijwel iedere ict-manager heeft
wel eens gehoord van de balanced scorecard (BSC) of past deze
al toe voor de besturing van zijn
ict-afdeling. Wat echter weinig ictmanagers beseffen, is dat dit besturingsmodel een focus vraagt
op een van de vier perspectieven
van de BSC en dat deze focus langzaam met de klok mee beweegt in
een cyclustijd van twee tot vijf jaar.
Dit artikel geeft aan wat je met dit
gegeven kunt doen en welke voetangels en klemmen je dient te ontwijken. tekst Bart de Best
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