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Innovation through information technology:

a double-edged sword

Informatietechnologie kan een krachtig middel zijn voor innovatie van producten, 

diensten en processen. Informatietechnologie kan concurrentievoordeel en 

mogelijkheid tot waardecreatie geven. Tegelijkertijd kunnen IT-projecten een bron 

van problemen zijn. Toepassing van informatietechnologie maakt organisaties soms 

inflexibel, gelijkvormig, afhankelijk en/of bureaucratisch. 

Het effectief benutten van informatietechnologie of het geconfronteerd worden met 

problemen, hangt sterk samen met de afstemming tussen technologie en organisatie. 

Enkele visies op afstemming worden becommentarieerd. Er wordt een model 

gepresenteerd dat laat zien op welke terreinen zich afstemmingsproblemen kunnen 

voordoen en hoe hierop gereageerd kan worden.

Oratie van prof. dr. Albert Boonstra, hoogleraar Informatiemanagement bij de 

Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.
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‘We think we invent technology,  

but technology also invents us’ 

 

Richard Farson (1996) 

 

 

Mijnheer de Rector Magnificus, geachte dames en heren, 

 

1 Inleiding 

 

Vandaag wil ik het met u hebben over grote veranderingen die in en 

tussen organisaties plaatsvinden door het gebruik van informatie-

technologie (Zammuto e.a., 2007). Bij informatietechnologie kunnen 

we bijvoorbeeld denken aan bedrijfsbrede informatiesystemen, 

relatiemanagementsystemen en inter-organisatorische systemen. Dit 

type veranderingen noem ik IT-innovatie. Deze innovatie vindt 

gedeeltelijk plaats op het terrein van producten en diensten, zoals bij 

nieuws en muziek, maar veel vaker op het terrein van 

bedrijfsprocessen. Veel organisaties trachten hun processen met 

informatietechnologie te innoveren waardoor de concurrentie op dit 

terrein sterk is toegenomen. Voor sommige organisaties blijkt de 

toepassing van informatietechnologie een effectief middel tot 

concurrentievoordeel te zijn, terwijl andere hierdoor juist op 

achterstand komen. Inzet van informatietechnologie voor innovatie 

leidt dus tot vragen en dilemma’s bij bestuurders van organisaties en 

daarmee ook bij bedrijfswetenschappers. 
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Een bekend voorbeeld van IT-innovatie in de gezondheidszorg is 

een Elektronisch Patiëntendossier. Hiermee wil men medische 

informatie beschikbaar stellen aan verstrekkers van 

gezondheidszorg. Dit moet leiden tot minder fouten en efficiënte 

zorgprocessen. Om een Elektronisch Patiëntendossier goed te 

laten functioneren, zijn vele meewerkende partijen nodig, 

waaronder medisch specialisten, huisartsen, patiënten, zieken-

huizen, apothekers en systeemontwikkelaars. 

 

Uit dit voorbeeld (Boonstra e.a., 2008; Boonstra en Broekhuis, 2010; 

Greenhalgh e.a., 2009; Pluut, 2010) leid ik een definitie voor IT-

innovatie af, namelijk de ontwikkeling, implementatie en het gebruik 

van een door informatietechnologie mogelijk gemaakte vernieuwing in 

of tussen organisaties (Crossan en Apaydin, 2010). Het voorbeeld van 

het Elektronisch Patiëntendossier illustreert dat informatietechnologie 

steeds dieper doordringt in organisaties. Aanvankelijk werd 

informatietechnologie beperkt gebruikt, bijvoorbeeld voor de 

ondersteuning van één specifieke bedrijfsfunctie. Nu zijn veel 

bedrijfsprocessen doorweven met informatietechnologie en 

elektronisch verbonden met omgevingspartijen, zoals klanten en 

leveranciers.  Bedrijven maken hierdoor deel uit van een netwerk-

economie (Castells, 1996) waarin informatie vrij wordt uitgewisseld, 

zodat beslissingen op alle niveaus binnen de organisatie maar ook door 

externe partijen gebaseerd zijn op connectiviteit en transparantie. 

Informatietechnologie wordt ingevoerd met het doel het functioneren 

van organisaties te verbeteren. Bij een Elektronisch Patiëntendossier 

gaat het bijvoorbeeld om: 



  3 

� betere beslissingen en minder fouten door kennisdeling (kwaliteit); 

� voorkomen van dubbele testen (efficiency); 

� snellere doorstroom van patiënten (ketenzorg); 

�  hogere tevredenheid van patiënten (klantgerichtheid); 

� meer inzicht in kosten en effecten van medisch handelen  

(managementinformatie). 

Dit type kansen en mogelijkheden leidt uiteraard tot hoge 

verwachtingen ten aanzien van IT-innovaties. 

 

Tegelijkertijd kunnen we echter constateren dat ontwikkeling en invoe-

ring van informatietechnologie met problemen gepaard gaan en 

dikwijls mislukken. Twee veel voorkomende oorzaken van problemen 

die ook van toepassing zijn op het Elektronisch Patiëntendossier, zijn 

de volgende. 

1) Technocentrische aanpak door de projectleiding. De leiding is 

vooral gericht op ontwerp, aanpassing en implementatie van de 

technologie. Hierdoor is er weinig aandacht voor de organisa-

torische gevolgen, passendheid bij de organisatie en haalbaarheid. 

2) Onrealistisch hoge strategische of economische verwachtingen. 

Het management stelt de strategische voordelen en potentiële 

economische baten centraal maar besteedt weinig aandacht aan de 

weg waarlangs deze bereikt moeten worden. 

Bekende voorbeelden van problematische IT-implementaties in de 

publieke sector in Nederland zijn: 1) het reeds genoemde Elektronisch 

Patiëntendossier dat weerstand ontmoet, zowel van artsen als van 

patiënten; 2) OV-chipcard met een problematische gedeeltelijke 

invoering;   3) Basisvoorziening Handhaving bij de Nederlandse Politie 
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die leidt tot grote problemen; 4) automatiseringschaos bij de 

Belastingdienst en bij veel gemeentes, zoals bij de Dienst Sociale 

Zekerheid in Amsterdam.  Een voorbeeld uit Groot-Brittannië is het 

National Programme for Information Technology. Dit grootste IT-

project ter wereld, met een omvang van 12 miljard pond, heeft als doel 

de volksgezondheid met informatietechnologie te ondersteunen. Het 

project  heeft  tot  grote  problemen   geleid (Sauer en Willcocks, 2007).  

Figuur 1 illustreert het problematische karakter van pogingen 

processen te innoveren met informatietechnologie.  

 

Figuur 1      ICT: mislukkingen en problemen 

 

Volgens een rapport van onderzoeksbureau Object Watch  (Sessions, 

2009) wordt wereldwijd jaarlijks 4,3 biljoen euro verloren door 

mislukte of problematische automatiseringsprojecten. De Algemene  

Rekenkamer (2007) verwijst naar een schatting van 6 miljard euro aan 
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mislukte IT projecten in Nederland bij een totaal aan uitgaven van 18,5 

miljard euro. Naast de categorie ´problematische of mislukte 

projecten´ wordt in veel organisaties informatietechnologie gebruikt 

die geen waarde toevoegt en organisaties inflexibel, gelijkvormig 

(Benders e.a., 2006), afhankelijk en/of bureaucratisch (Govers, 2003) 

maakt. 

 

Op macroniveau laten diverse studies (bijv. Sanjeev en Kraemer, 1998; 

Koury en Rolland, 2006) zien dat een duidelijk verband tussen IT-

investeringen en productiviteitsgroei moeilijk te leggen is. Dit wordt 

ook wel de productiviteitsparadox genoemd en is een fenomeen 

waarover in mijn vakgebied al jaren wordt gedebatteerd. Deze paradox 

werd onlangs nog geïllustreerd in een rapportage die in opdracht van 

de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen werd gemaakt (Zuurbier 

e.a., 2008). In deze studie kon geen statistisch verband worden 

aangetoond tussen IT-uitgaven en productiviteit bij  88 Nederlandse 

ziekenhuizen, zie figuur 2.   

 

Dit betekent echter niet dat een investering in informatietechnologie 

een verspilling is. Wel kunnen we stellen dat het effect per investering 

en per organisatie sterk kan verschillen zodat een verband lastig te 

ontdekken is. Het totaal van effectieve en ineffectieve investeringen in 

informatietechnologie lijkt in de buurt van de nul uit te komen.  

 

Door deze mogelijkheden enerzijds en problemen anderzijds is 

informatietechnologie als een tweesnijdend zwaard. Effectief toegepast 
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Figuur 2 Relatie tussen IT-uitgaven en productiviteit bij 88  

  Nederlandse ziekenhuizen tussen 2004 en 2006  

  (Zuurbier e.a., 2008, p. 12) 

 

kan het organisaties concurrentievoordeel bieden en deze effectiever 

doen functioneren. Tegelijkertijd kan deze technologie tot 

geldverslindende mislukkingen leiden. Onderzoek (bijv. Orlikowksi, 

1992, 2000; Noble en Newman, 1993; Brynjolfsson en Hitt, 2000, 

2003) toont aan dat het effectief benutten van informatietechnologie 

dan wel het geconfronteerd worden met problemen te maken heeft met 

de passendheid van informatietechnologie bij de organisatie. Onder 

passendheid wordt verstaan dat technologie en organisatie bij elkaar 

aansluiten en elkaar versterken (Chan en Reich, 2007). Deze  passend- 

IT-uitgaven in % van het budget

Productiviteits-

index
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heid wordt ook wel ´resource complementarity´ en ´alignment´ 

genoemd. 

 

Het vakgebied Informatiemanagement, waarvan ik een leerstoel aan 

deze universiteit mag bekleden, richt zich op de wisselwerking tussen 

sociale en technische aspecten van informatietechnologie in een 

dynamische organisatorische context. Een belangrijke onderzoeks-

vraag is daarbij ‘hoe informatietechnologie en organisatorische 

context passend kunnen worden gemaakt en hoe afstemming tussen 

technologie, mensen en organisatie kan worden bereikt´.  

 

Aan deze onderzoeksvraag lever ik een bijdrage en ik richt me daarbij 

vaak op de gezondheidszorg. In deze sector is potentieel veel voordeel 

uit informatietechnologie te halen. Door de stijgende kosten en de 

toenemende vraag is de noodzaak hiertoe ook groot (The Economist, 

2009). Tegelijkertijd is de context van IT-innovatie in de gezondheids-

zorg complex. Deze complexiteit zit onder meer in de grote variëteit 

van diensten en de autonomie van betrokken actoren. Juist bij de 

realisatie van IT-innovaties botst in deze sector management-

rationaliteit regelmatig met medisch-professionele en politieke 

rationaliteit (Heeks, 2006). Voorbeelden van IT-innovaties in deze 

sector zijn het al genoemde Elektronisch Patiëntendossier, plannings-

systemen,  Elektronisch Voorschrijfsysteem, Enterprise Resource 

Planning systemen en e-health, zoals telecare. Deze systemen 

veranderen de manier waarop mensen en organisaties in de 

gezondheidszorg werken en hoe diensten worden geleverd en ervaren. 
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2 Opvattingen over afstemming 

     van technologie en organisatie 

 

In het denken over afstemming tussen informatietechnologie en 

organisatie zijn er binnen het vakgebied Informatiemanagement 

verschillende opvattingen te onderscheiden.  Ik bespreek in eerste 

instantie drie globale denkrichtingen. De eerste opvatting is dat de 

organisatie wordt aangepast aan de eisen die informatietechnologie 

stelt, dit is technologische sturing. De tweede opvatting is dat 

organisatiedoelen centraal worden gesteld en dat informatie-

technologie hierop wordt afgestemd, de zogenaamde strategische 

keuze. De derde opvatting is dat naar factoren moet worden gezocht 

die bevorderend zijn voor adoptie en effectief gebruik. Hieronder zet ik 

deze opvattingen kort uiteen. Daarna bespreek ik een vierde 

perspectief dat waardevolle additionele inzichten geeft in het effectief 

invoeren en toepassen van  IT-innovaties. 

 

Ad 1  Technologische sturing 

Technologische sturing als uitgangspunt is diep geworteld in de IT-

discipline en heeft sinds het ontstaan van het vakgebied een sterke 

positie. Volgens deze opvatting zijn organisaties gedwongen om IT-

innovaties op te nemen om te overleven in een competitieve economie. 

Tegelijkertijd wordt adoptie van informatietechnologie als wenselijk 

beschouwd en als belangrijkste verklarende factor voor de 

ontwikkeling  van  organisaties gezien. Vanuit deze opvatting  wordt bij  
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ontwerp en implementatie een functioneel en technisch georiënteerd 

stappenplan gevolgd. Dit plan is gericht op het werkend maken van de 

IT-innovatie en het doorvoeren van noodzakelijke organisatorische 

aanpassingen. Het antwoord op de afstemmingsvraag is vanuit 

technologische sturing duidelijk: de organisatie moet zich aanpassen 

aan de technologie (Postman, 1992), zie figuur 3.  

 

 

 

 

  Figuur 3 Afstemming door technologische sturing 

 

Een voorbeeld van technologische sturing kunnen we lezen in het 

rapport ‘Sneller beter – innovatie en ICT in de curatieve zorg’,  van de 

Commissie Scheepbouwer (2006). Hierin wordt gesteld (p.13): ‘De 

inzet van ICT aan het bed komt de kwaliteit, veiligheid en snelheid 

van de zorg ten goede, maar dient ook het ziekenhuismanagement’. 

De auteurs van dit rapport veronderstellen dat informatietechnologie 

de belangrijkste oplossing voor problemen in de gezondheidszorg is. 

Het citaat illustreert ook het optimisme van deze visie: technologie 

leidt tot economische, organisatorische, sociale en ecologische 

vooruitgang (Noble, 1997). Managers van organisaties zijn binnen deze 

opvatting relatief passief. Ze dienen slechts hun organisatie open te 

stellen voor technologie en instrumentele verandermanagers aan te 

stellen die de organisatie aanpassen aan de eisen die technologie stelt. 

Op het moment dat de technologie is geadopteerd, dicteert ze het 

gedrag van gebruikers. 

Informatie-
technologie 

Organisatie 
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Proponenten van technologische sturing stellen dat informatie-

technologie onafwendbaar doordringt tot organisaties maar niet leidt 

tot strategisch voordeel. Om die reden heeft Carr (2003), een 

duidelijke vertegenwoordiger van dit denken, gesteld: ‘IT doesn’t 

matter’. Informatietechnologie doet er volgens hem niet toe omdat 

uiteindelijk alle organisaties informatietechnologie beschouwen als 

imiteerbaar gebruiksartikel, zoals een telefoonnetwerk, zodat het niet 

tot duurzaam concurrentievoordeel kan leiden. De bijdrage van de 

technologische sturingsvisie is dat deze de nadruk legt op de drijvende 

kracht van informatietechnologie die inderdaad kan leiden tot 

onontkoombare aanpassingen.  

 

Ad 2  Strategische keuze 

Als reactie op de technologische sturingsvisie kwam er in het midden 

van de jaren tachtig een tegenbeweging op gang die nog steeds een 

belangrijke rol speelt in het afstemmingsdebat. Het artikel van Porter 

en Millar (1985) ‘How information gives you competitive advantage’ 

richtte de aandacht op het feit dat niet technologie maar strategie 

leidend moet zijn. Organisatiedoelen en strategische positionering 

moeten richtinggevend zijn voor de toepassing van informatie-

technologie in organisaties. Dit wordt strategische keuze genoemd. 

 

Bij de strategische keuze wordt uitgegaan van rationele managers die 

strategische doelen vertalen in processen die met behulp van 

resources, zoals mensen, informatie en technologie kunnen worden 

uitgevoerd. Binnen deze visie is de bedrijfsstrategie dé bepalende 

factor bij de keuze van informatietechnologie, zie figuur 4.  
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      Figuur 4 Afstemming door strategische keuze 

 

Met slim gebruik kan informatietechnologie een unieke en moeilijk 

imiteerbare resource zijn waarmee strategisch voordeel te halen is 

(McAfee en Brynjolfsson, 2008). Het antwoord op de afstemmings-

vraag is voor proponenten van deze visie ook duidelijk: de technologie 

moet aangepast worden aan de strategie, technologie is niet leidend 

maar faciliterend.  

 

Binnen de visie van de strategische keuze is het management 

soeverein, de organisatie geïntegreerd en werken actoren eendrachtig 

samen om de organisatiedoelen te realiseren (Collins, 1998). 

Proponenten geloven in maakbaarheid en denken instrumenteel. 

Evenals bij technologische sturing heeft men vaak optimistische 

verwachtingen ten aanzien van technologie. Men overschat in de 

zogenaamde ´business cases´ soms de baten en onderschat de 

invoeringsproblemen; dit wordt de ‘optimism bias’ genoemd (Flyvbjerg 

e.a., 2003). In het geval van het Elektronisch Patiëntendossier is er 

sprake van strategische keuze als het strategische doel gesteld is het 

aantal medische fouten te reduceren en dit door middel van 

technologie te realiseren.  

 

Nagenoeg alle tekstboeken op het gebied van Management Informatie 

Systemen gaan uit van de strategische keuze, aangezien er wordt bena-

drukt dat de keuze van informatietechnologie logisch moet worden 

Strategie Informatie-
technologie 
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afgeleid van de strategische doelen (bijv. Laudon en Laudon, 2009). 

Ook veel methoden binnen het vakgebied, bijvoorbeeld ITIL, Prince en 

Cobit zijn in hoge mate gebaseerd op deze uitgangspunten. Het 

waardevolle van de strategische keuze opvatting is dat ze een gezond 

tegenwicht vormt tegenover de druk vanuit de technologie om 

informatiesystemen te bouwen en te implementeren. Deze opvatting 

stelt niet zozeer de technische ´wat´ maar de strategische ´waarom´ 

vraag centraal, hetgeen leidt tot een gerichtheid op organisatiedoelen. 

 

Ad 3   Acceptatie- en diffusiebenaderingen 

Naast het technologie versus strategiedebat, dat vooral door 

technologen, economen en strategen wordt gevoerd, doen gedrags-

wetenschappers empirisch onderzoek naar de vraag welke factoren 

bepalend zijn voor de acceptatie en verspreiding van innovaties, 

waaronder technologie. Deze onderzoekers hebben een pragmatische 

houding ten opzichte van de vraag of strategie dan wel technologie 

leidend moet zijn bij IT-innovatie. Met name het werk van Rogers 

(2003) is op dit terrein van grote invloed geweest. Hij definieerde 

diverse kenmerken van een innovatie die de acceptatiebeslissing 

beïnvloeden. Binnen de Informatiemanagement discipline heeft Davis 

met zijn Technology Acceptance Model (TAM; Davis e.a., 1989) de 

aanzet gegeven tot een doorgaande onderzoekslijn, waardoor zijn 

TAM-model voortdurend wordt gevalideerd, uitgebreid en verfijnd. 

Voorbeelden van factoren die volgens dit onderzoek leiden tot effectief 

gebruik zijn (zie figuur 5): 
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· eenvoud en nuttigheid van technologie; 

· leiderschap en steun van management;   

· training, participatie, incentives en communicatie. 

De bijdrage van acceptatie- en diffusiebenaderingen is dat ze een 

pragmatisch en empirisch gevalideerd antwoord op de afstemmings-

vraag geven. In de praktijk van het projectmanagement worden deze 

antwoorden vertaald in richtlijnen voor verandermanagers (Boonstra 

en Harison, 2009).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figuur 5   Afstemming door toepassing van acceptatie- en  
    diffusiemodellen 

 

Een beperking van acceptatie- en diffusiemodellen is dat ze IT-

innovatie beschouwen als een gegeven, losgekoppeld van de passieve 

gebruiker. Dit resulteert in plaatsing van mensen die óf progressief zijn 

en technologie accepteren óf conservatief zijn en achterblijven. 

Ontwerp en implementatie van innovatie is hiermee eenrichtings-

verkeer van progressieve centra naar passieve ontvangers. Bij lage 

acceptatie stellen ontwikkelaars zichzelf de vraag welke instrumenten 

kunnen worden ingezet om deze te verhogen. Hiermee wordt de bron 

Eenvoud en 
nuttigheid 

Effectief 
gebruik 

Training en 
incentives  

Steun van 

management 

 

enz. 
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van innovatie in feite als superieur en alwetend beschouwd en de 

gebruiker  als  ondergeschikt  en  onwetend.  Deze wordt alleen in staat  

gezien tot adoptie en imitatie, niet tot herontwerp of verbetering 

(McMaster, 2001, 2005). Dit leidt tot een classificatie van gebruikers 

in 1) gretige minderheid, 2) vroege meerderheid,  3) late meerderheid 

en 4) onhandige achterblijvers. Ook gaan acceptatie- en diffusie-

modellen er vaak vanuit dat gebruikers individueel kunnen beslissen 

tot acceptatie van een specifieke technologie (Jensen en Aanestadt, 

2007).  Dit maakt deze modellen minder geschikt voor veelomvattende 

technologieën waarvan de adoptie niet vrijwillig is. 

 

De hierboven besproken opvattingen en modellen leveren belangrijke 

inzichten op met betrekking tot de afstemmingsvraag, maar hebben 

ook beperkingen bij het begrijpen en verklaren van complexe IT-

innovaties (Klecun en Cronford, 2005). Deze beperkingen vat ik 

hieronder samen. 

1)  Ze zijn deterministisch omdat ze uitgaan van (mono) causale 

relaties tussen onafhankelijke en afhankelijke variabelen, 

bijvoorbeeld tussen technologie en organisatie of tussen 

gebruiksgemak en gebruik. Deze uitgangspunten doen geen recht 

aan de complexe werkelijkheid. 

2) Ze gaan uit van een uniformiteitsvisie, in de zin dat ze veronder-

stellen dat betrokkenen gezamenlijk meewerken aan het 

realiseren van organisatiedoelen door IT-innovatie. Deze 

uniformiteitsvisie is bij de meeste IT-innovaties niet realistisch. 
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3)   Ze zijn reductionistisch omdat ze weinig aandacht besteden aan 

de complexiteit van de context, de institutionele structuren, het 

invoeringsproces,  de  dynamiek  en de veelomvattendheid van de  

 IT-innovatie. Een gevolg van deze vereenvoudiging is dat de com-

binatie van de drie genoemde opvattingen gemakkelijk kan 

leiden tot grote en te complexe IT-innovaties. 

 

In de praktijk kunnen deze opvattingen en modellen leiden tot 

enigszins beperkte aannames. Projectleiders en managers gaan er 

bijvoorbeeld van uit dat er overeenstemming is over de doelen van de 

IT-innovatie. Ook veronderstellen ze dat voor de hand liggende 

middelen, zoals heldere communicatie, opleiding, training en gewen-

ning voldoende zijn om IT-innovatie succesvol opgenomen te laten 

worden door de organisatie. Deze middelen kunnen soms goed 

werken, maar zijn vaak onvoldoende bij het inspelen op de ontmoeting 

tussen geavanceerde technologie en complexe organisatorische 

netwerken. 
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3 Naar meer inzicht in IT-innovaties 

 

De vraag is dus hoe we kunnen bepalen waar afstemmingsproblemen 

bij IT- innovatie zich voordoen zodat tot effectiever management kan 

worden gekomen. Hiervoor zijn axioma’s en analysekaders nodig die 

de complexiteit van technologie in organisaties onderkennen. Ik  noem 

de volgende vier. 

· Interactie: technologie heeft impact op de organisatie, maar 

tegelijkertijd bepaalt de organisatie het gebruik van technologie. 

Hierdoor is er sprake van wederkerige relaties en verwevenheid 

tussen variabelen. 

· Procesperspectief:  deze wederkerige aanpassing is dynamisch en 

moet dus in de tijd bestudeerd worden. 

· Pluralisme: informatietechnologie is niet neutraal, maar is 

ontworpen om een bepaald doel op een bepaalde wijze te realiseren. 

Deze doel-middel relatie zal door bepaalde groepen gesteund 

worden terwijl andere weerstand bieden. 

· Context:  de specifieke organisatorische context waarin IT-

innovaties worden ingevoerd is bepalend voor het implementatie-

proces, het gebruik en de uiteindelijke effecten. 

Het volgende model (figuur 6) is gebaseerd op deze noties en 

modelleert een IT-innovatie als een complex en dynamisch socio-

technisch systeem (Pettigrew and McKee, 1992; Boonstra en Van 

Offenbeek, 2010; Howcroft en Light, 2010). 
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             Figuur 6 Afstemming bij IT innovatie 

                 

De IT-innovatie, de organisatorische context en de belangengroepen 

interacteren tijdens het innovatieproces van ontwerp, invoering en 

gebruik. Het model voegt belangrijke elementen toe aan de eerder 

genoemde perspectieven waardoor het op een betere wijze kan 

fungeren als hulpmiddel om afstemmingsvragen bij  IT-innovatie-

processen te beschrijven en te analyseren. Tevens kan de weergave 

gebruikt worden om onderzoek op het terrein van IT-innovatie in te 

kaderen en te structureren. Op dit aspect kom ik later terug. Het 

volgende voorbeeld illustreert de werking van het model. 

 

Onder druk van verzekeraars en overheid [belangengroep 1 en 

2]  werd een Elektronisch Voorschrijfsysteem [IT-innovatie] 

beschikbaar gesteld aan alle huisartsen in Nederland 

[belangengroep 3].  Dit systeem heeft als doel voorschrijfgedrag  
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context

Actors

Tijd
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van huisartsen te standaardiseren en daarmee kosten te 

verlagen. In een studie die wij naar aanleiding hiervan 

uitvoerden (Boonstra e.a., 2004) bleek dat dit systeem 

duidelijke reacties losmaakt bij huisartsen, variërend tussen 

weerstand en gebruik. Deze variatie werd gedeeltelijk verklaard 

door verschillen in organisatorische context. De gebruikswijze 

veranderde in de loop van de tijd [proces]. Reacties van 

gebruikers waren aanleiding tot aanpassingen aan het systeem 

[IT-innovatie].  

 

Hieronder ga ik in op de elementen van het model, namelijk 1) inter-

actie, 2) proces, 3) belangengroepen, 4) IT-innovatie en 5) orga-

nisatorische context. 

 

Interactie  

Informatietechnologie, bijvoorbeeld het bovengenoemde Elektronisch 

Voorschrijfsysteem, is een inherent flexibele technologie die op veel 

verschillende manieren ingezet en gebruikt kan worden.  Gebruikers 

kunnen hun werkwijzen aanpassen bij deze technologie, maar de 

technologie kan ook worden aangepast aan bestaande werkwijzen. 

Meestal gaat het om wederkerigheid. IT-innovatie vergt zowel 

aanpassing van de organisatie als van de technologie (Fonseca, 2001). 

 

Hierdoor ontwikkelt zich tussen technologie, belangengroepen en 

organisatorische context een dynamische en niet lineaire wissel-

werking (Williams en Edge,1996; Kimble en McLoughlin, 1995; 

Orlikowksi, 1992, 2000; Boonstra en Van Offenbeek, 2010). Binnen de 
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structuratietheorie (Giddens 1984, 1993; Jones en Karsten, 2008) 

wordt deze wisselwerking wel ‘duality of structure’ genoemd. Dit 

betekent dat de kenmerken van de IT-innovatie zowel middel als 

uitkomst van menselijke interactie zijn. Door deze interactie 

beïnvloedt een IT-innovatie mensen en context, maar beïnvloeden 

mensen en context ook de IT-innovatie.  

 

Scarbrough en Corbett (1992) gebruiken de metafoor van de dans om 

de complexe relatie tussen IT-innovatie, belangengroepen en 

organisatie te illustreren. Bij deze metafoor staat de choreograaf voor 

de ontwerper van de IT-innovatie, de dansers voor de belangengroepen 

en het podium voor de organisatorische context.  Zoals dansers de 

choreografie interpreteren, interpreteren belangengroepen de 

informatietechnologie en passen deze aan. Zoals het podium de dans 

beïnvloedt, zo heeft de organisatorische context invloed op de 

belangengroepen en het gebruik. Zoals de choreograaf de dans na 

uitvoering kan aanpassen, zo kan ook informatietechnologie  worden 

aangepast. De IT-innovatie ontwikkelt zich,  maar heeft tegelijkertijd 

invloed op het gedrag van actoren en kenmerken van de context waarin 

zij werken. 

 

Proces 

Om inzicht te krijgen in de passendheid van IT-innovaties bij de 

organisatie moeten deze als proces in de tijd bestudeerd worden 

(Sabherwall e.a., 2001).  Traditioneel wordt een  IT-innovatieproces 

gezien als een lineair traject van ontwerp, implementatie en gebruik.  

In werkelijkheid lopen deze fasen vaak door elkaar heen en vinden er 
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voortdurend aanpassingen plaats. Soms wordt er teruggeschakeld, 

bijvoorbeeld van gebruik naar herontwerp. Ook kan het ontwerp na 

invoering aangepast worden en kan getracht worden verdere 

verspreiding te bewerkstelligen (Williams en Edge, 1996; Boonstra, 

2003). Aanleiding voor aanpassingen kunnen reacties van actoren zijn 

die de IT-innovatie relateren aan hun taken en context.  

 

De wijze waarop dit continue aanpassingsproces verloopt, hangt onder 

meer af van de ontwerpruimte, de mogelijke alternatieve oplossingen, 

de urgentie en de verscheidenheid aan belangengroepen rondom de 

IT-innovatie (Boonstra, 2003).  Hierdoor is een IT-innovatie een 

iteratief, cumulatief herformuleringsproces (Pettigrew en Whipp, 1991) 

en wijken uitkomsten vaak af van aanvankelijke verwachtingen. 

Implementatieprocessen kenmerken zich dus door een zekere mate 

van onvoorspelbaarheid en onbeheersbaarheid. Het bovengenoemde 

Elektronisch Voorschrijfsysteem werd aanvankelijk ingevoerd als een 

middel tot standaardisering. Later werd het, door gebruik, door 

sommigen vertaald in een middel dat een second opinion geeft. 

Hierdoor werd het een ondersteunend systeem voor experts. 

 

Belangengroepen 

Een IT-innovatie is niet een objectief fenomeen maar een weerslag van 

de visie en belangen van initiatiefnemers zoals managers en 

ontwerpers (Pouloudi en Whitley, 1997). Andere betrokken groepen 

zullen deze weerslag vanuit hun perspectief interpreteren en wellicht 

een andere betekenis aan de IT-innovatie toekennen. Herkent men het 

probleem dat geadresseerd wordt? Hoe beïnvloedt de voorgestelde IT-



  21 

innovatie hun belangen? Welk effect heeft het systeem op de 

machtsbalans van de betrokken organisaties? Orlikowksi (1992) 

spreekt in dit verband over interpretatieve flexibiliteit van 

informatietechnologie. Hiermee wordt bedoeld dat mensen 

verschillend naar het doel en de werking van een IT-innovatie kunnen 

kijken. 

 

Een voorbeeld van verschillende visies op een IT-innovatie is het 

debat over de klokkenluiderssite WikiLeaks. WikiLeaks is een 

website, opgezet door journalisten, wetenschappers en 

dissidenten, die allerlei soorten geheime documenten van 

overheidsinstellingen en bedrijven uit de hele wereld publiceert. 

Het bijzondere van de site is dat aan iedereen die zaken 

aanbrengt absolute anonimiteit wordt gegarandeerd. Klokken-

luiders waar ook ter wereld kunnen zo risicoloos misstanden 

aan de kaak stellen. Diverse overheden en bedrijven  worden 

hierdoor gecompromitteerd. Het debat gaat over de vraag 

hoever transparantie en informatievrijheid kunnen en mogen 

gaan. De posities die bij dit debat worden ingenomen, hangen 

sterk samen met de belangen die men heeft. 

 

Op basis van deze verschillende visies en interpretaties zullen 

belangengroepen de IT-innovatie verwelkomen, afwijzen, ermee leren 

leven of beslissen welke onderdelen ze gebruiken, afwijzen of aan-

passen om daarmee een door hen gewenste werkwijze te bevorderen 

(Boonstra, 2006). Hierdoor leidt een IT-innovatie tot steun van 

bepaalde  belangengroepen en weerstand van andere (Boonstra en 
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Broekhuis, 2010). Belangengroepen maken deze afweging vanzelf-

sprekend niet in een isolement. Ze bevinden zich in een netwerk, 

beïnvloeden elkaar en sluiten coalities (Walsham, 1997). Hierdoor 

wordt technologie niet alleen een technische maar ook een sociale 

constructie in die zin dat door interpretaties, onderhandelingen en 

gebruiksgedrag systeemkenmerken bepaald worden (Bijker 1987; 

Jones en Karsten, 2008). De IT-innovatie wordt hiermee een 

contingent product van lokale sociale omstandigheden. 

 

De uitkomst van een IT-innovatie hangt uiteraard niet alleen af van de 

opvattingen en de belangen van partijen, maar ook van de machts-

verhoudingen tussen de betrokkenen. Een relatief machtige partij met 

een groot belang bij het al of niet invoeren van een IT-innovatie kan 

minder invloedrijke partijen domineren (Boonstra en De Vries, 2005). 

Machtsverhoudingen zijn echter niet statisch maar kunnen gedurende 

het ontwerp- en invoeringsproces veranderen.  Zo zien we regelmatig 

dat beleidsmakers en managers relatief invloedrijk zijn in de 

conceptfase, maar dat hun invloed afneemt als het op daadwerkelijk 

gebruik aankomt (Boonstra en Govers, 2009).  

 

Om implementaties van IT-innovaties te begrijpen, is het dus van 

belang om inzicht te hebben in de interpretaties van belangengroepen 

en hun onderlinge machtsverhoudingen (Boonstra en De Vries, 2005, 

2008; Boonstra e.a., 2008). Op basis van zo’n inzicht kan mogelijke 

steun of weerstand worden geïdentificeerd zodat effectieve 

implementatiestrategieën kunnen worden ontwikkeld. Dit wordt IT-

stakeholder management genoemd (Boonstra, 2009). Vanuit dit 
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pluralistische perspectief moeten politiek en conflicten beschouwd 

worden als inherent aan implementatie van IT-innovaties (Greenhalgh 

e.a. 2009) en als mogelijke aanleiding voor aanpassingen; dit wordt 

‘design flexibility’ genoemd. Deze aanpassingen kunnen uiteindelijk 

leiden tot systemen die beter bij de organisatie passen en daardoor 

effectiever zijn (Meissonnier en Hoezé, 2010). Managers moeten dus 

bereid zijn te interveniëren in het politieke systeem rondom de IT-

innovatie en de veranderingen legitimeren in het licht van 

concurrerende ideeën, voorstellen, belangen en machtsverhoudingen. 

 

IT-innovatie 

IT-innovaties zijn geen monolieten maar configuraties. Configuraties 

zijn samenstellingen van standaardproducten en op maat gemaakte 

onderdelen. Deze samenstellingen kunnen afkomstig zijn van diverse 

ontwerpers en leveranciers. Om deze reden moeten tijdens het 

ontwerp keuzes gemaakt worden die bepalend zijn voor de vormgeving 

van de organisatie en de reacties van stakeholders. Eén zo’n keuze is 

het bereik van de IT-innovatie, zowel in horizontaal als verticaal 

opzicht. Heeft de innovatie betrekking op één medewerker, een team, 

de gehele organisatie, of verbindt het de organisatie in de waardeketen. 

Ook kunnen IT-innovaties voor verschillende (hiërarchische) niveaus 

in de organisaties verschillende functies vervullen (Lapointe en Rivard, 

2007). Waar een Elektronisch Patiëntendossier voor artsen een 

registratie- en uitwisselingssysteem  is, kan het voor het topmanage-

ment als middel voor monitoring en performance management 

fungeren. Daarnaast  bewegen IT-innovaties zich steeds vaker van het 

organisatorische naar het inter-organisatorische en het globale niveau. 
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Dit roept nieuwe vragen op met betrekking tot beheer, organisatie-

cultuur en het verdelen van de voor- en nadelen van het systeem 

tussen organisaties.  

 

Organisatorische context 

Ook het analyseren van de context waarbinnen een IT-innovatie wordt 

ingevoerd is van belang. Deze context heeft interne, externe en 

historische dimensies. De externe context heeft betrekking op 

sectorale, economische en sociale kenmerken van de omgeving waar de 

IT-innovatie plaatsvindt. In de gezondheidszorg verwachten 

bijvoorbeeld verzekeraars en  patiëntenorganisaties dat artsen inzicht 

hebben in alle relevante medische gegevens. De interne context heeft 

betrekking op structurele, culturele en politieke kenmerken van de 

organisatie(s) waar de innovatie plaatsvindt. De historische context 

benadrukt dat IT-innovaties worden geïnterpreteerd in het licht van 

het verleden. Als een ziekenhuis intern al langere tijd gebruik maakt 

van elektronische dossiers, is de overgang naar een landelijk systeem 

minder groot. 

 

Dit analysekader plaatst de beschreven lineaire en deterministische 

concepten van innovatie in een breder kader en benadrukt de plurifor-

miteit, dynamiek en interactie die zo kenmerkend is voor complexe IT-

innovatieprocessen (Greenhalgh e.a., 2009). Het laat zien dat 

afstemming tussen IT-innovatie en organisatie een multidimensionaal, 

dynamisch en recursief concept is. Bij succesvolle innovaties blijken de 

onderdelen van het model als een spiraal elkaar te versterken. Bij 

stagnatie kan worden gekeken waar aanpassingen nodig zijn.  
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4 Conclusie 

 

Figuur 7 vat dit betoog samen in vier benaderingen die gevolgd kunnen 

worden bij het op elkaar afstemmen van IT-innovatie en organisatie. 

Zoals gezegd is veel onderzoek binnen mijn vakgebied informatie-

management te herleiden tot één van deze benaderingen of tot een 

combinatie ervan.  

 Figuur 7  Opvattingen over IT-innovatieprocessen 

 

Vanuit benadering A, misfit of toevalstreffer, wordt een IT-innovatie 

onaangepast en los van de organisatorische context in de organisatie 

geplaatst. Vaak leidt dit tot een misfit en een verspilling van 

waardevolle resources. De innovatie wordt niet begrepen en niet 

gebruikt waardoor de investering verloren gaat.  Vanuit benadering B 

technologische sturing,  is de technologie leidend en wordt de organi-
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satie aangepast. Bij onderzoek vanuit deze opvatting staan identificatie 

en ontwerp van nieuwe technologie en de noodzakelijke 

organisatorische aanpassingen centraal. Bij benadering C, strategische 

keuze, wordt van de strategische doelen en de beschikbare resources 

van de organisatie uitgegaan. De technologie moet deze versterken. 

Ontwerpers passen de technologie aan bij strategische prioriteiten van 

de organisatie. Onderzoek op dit terrein betreft de vertaling van 

strategische prioriteiten in passende technologie. Vanuit benadering D, 

organisatieverandering en systeemmodificatie, vinden aanpassingen 

plaats aan organisatie én technologie teneinde de innovatie effectief én 

acceptabel te maken. Dit is een proces van wederzijdse en continue 

afstemming. Op basis van deze benadering  zijn diverse accenten voor 

verder onderzoek te benoemen.  

 

Met betrekking tot het type IT-innovatie zijn er in de gezondheidszorg 

belangrijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld ketenzorg en e-health.  Met 

name over de evolutie van dergelijke systemen, de ontwikkeling van 

het netwerk van actoren rondom deze innovaties en de effecten op de 

deelnemende organisaties is nog weinig bekend. Hierbij is de vraag van 

belang hoe innovaties die in een bepaalde lokale setting als effectief 

worden ervaren, kunnen worden vertaald naar andere organisaties. 

Met betrekking tot belangengroepen is de onderzoeksvraag van belang 

op basis van welke overwegingen individuen en belangengroepen een 

perceptie over technologie ontwikkelen en tot welk gedrag in termen 

van steun of weerstand deze vervolgens kan leiden (Seo, Boonstra en 

Van Offenbeek, 2011). Over welke machtsbronnen kunnen ze 

beschikken en welke acties kunnen op basis daarvan ondernomen 
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worden? Waarover ontstaan conflicten en wat zijn daarvan uitkomsten 

en effecten? Een focus op bepaalde sociale netwerken en actoren zoals 

artsen, zorgbehoevende ouderen, projectleiders of topmanagers leidt 

tot nieuwe inzichten met betrekking tot afstemming. Met betrekking 

tot organisatorische context is de onderzoeksvraag van belang welke 

organisatieontwerpvariabelen door nieuwe vormen van IT-innovatie 

potentieel geraakt worden en welke keuzes hierbij gemaakt kunnen 

worden. Ook de vraag hoe de absorptiecapaciteit voor IT-innovaties 

kan worden versterkt is relevant. Op het gebied van het 

innovatieproces is er nog te weinig bekend over de vraag hoe IT-

innovaties daadwerkelijk plaatsvinden. Op basis hiervan kunnen 

vragen gesteld worden over de mate van doelrealisatie en de 

organisatorische gevolgen. Ook de vraag waarom een bepaalde IT-

innovatie in de ene organisatorische context relatief succesvol en in de 

andere problematisch is (Boonstra e.a. 2011), is van belang. Tenslotte 

is de vraag relevant wat effectieve middelen zijn om innovatie-

processen van buitenaf te stimuleren. 

 

Dit soort onderzoek kan worden uitgevoerd door organisatorische 

realiteiten over langere tijd te bestuderen en deze bij voorkeur 

onderling te vergelijken (Pettigrew, 1990). Hiervoor is structurele 

samenwerking met organisaties nodig, conversaties met betrokkenen, 

observaties en analyse van documenten en kwantitatief materiaal. Dit 

is een tijdrovende vorm van onderzoek waarbij ook een zeker 

pragmatisme niet kan worden geschuwd.  
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De genoemde  onderzoeksperspectieven zijn van academisch belang 

omdat ze ons inzicht vergroten in sociale processen rondom invoering 

van technologie. Dit inzicht draagt bij aan het verder conceptualiseren 

en problematiseren van afstemmingvragen (Chan en Reich, 2007). Het 

onderzoek is tegelijkertijd relevant voor de praktijk. Het laat 

beperkingen van functionalistische benaderingen zien en voorziet 

beleidsmakers en managers van kennis die bijdraagt aan de toepassing 

van effectieve ontwikkel- en invoeringspraktijken.  

 

In dit betoog heb ik aangegeven dat onderzoek op het terrein van 

Informatiemanagement in hoge mate samenhangt met innovatie en 

organisatie. Om deze reden ben ik verheugd met de beslissing om 

onderzoek op het terrein van innovatie en organisatie binnen onze 

faculteit samen te voegen in één onderzoeksprogramma. Al na één jaar 

kunnen we waarnemen dat dit leidt tot meerwaarde en vernieuwend 

onderzoek. Ook constateer ik dat vanuit deze visie nieuw onderwijs 

wordt ontwikkeld waarmee studenten worden voorbereid om bij te 

dragen aan de zo noodzakelijke innovatie van de Nederlandse en de 

internationale economie. 

 

Ik heb gezegd. 
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5 Nawoord 

 

Sinds het begin van de jaren negentig heb ik mij verdiept in sociaal-

organisatorische aspecten die samenhangen met informatietechno-

logie. Hiertoe werd ik in staat gesteld tijdens een Masterstudie 

Business Administration en een daarop aansluitend promotie-

onderzoek bij de Faculty of Social Sciences van de University of 

Glasgow. Mijn begeleider, leermeester en promotor bij deze 

universiteit, David Boddy, ben ik veel dank verschuldigd. 

 

Vanaf 2000 heb ik mij bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde 

wetenschappelijk verder kunnen ontwikkelen. Ad van der Zwaan 

leerde mij in korte tijd veel over het wetenschappelijke bedrijf. Frans 

Rutten heeft mij andere dimensies van de faculteit leren kennen. De 

laatste tien jaar heb ik bij de vakgroep Business & ICT van de Faculteit 

Economie en Bedrijfskunde de ruimte gekregen om mijn onderzoek uit 

te bouwen. Ik dank mijn collega’s van deze vakgroep voor de 

samenwerking. Ik bedank Iris Huizinga voor de hulp bij de organisatie 

van deze oratie en Durkje van Lingen en Irene Ravenhorst voor de 

goede  ondersteuning. 

 

Ook wil ik de collega’s bedanken met wie ik het hierboven besproken 

onderzoek heb kunnen uitvoeren en publiceren, ik denk aan Jan de 

Vries,  Marjolein van Offenbeek, Manda Broekhuis, Hans Wortmann, 

David Boddy, Egon Berghout, DongBack Seo, Chee-Wee Tan, Yeliz 

Eseryel, Bert de Brock, Mark Govers, Elad Harison, Tim van Dantzig,  
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Graham Kennedy, John van Meurs, Henk Sol, Wim Westerman, 

Jacob Wijngaard, Karel de Bakker en Jim Yonazi.  Ik beschouw het 

als een voorrecht om met jullie samen te werken.  

 

Ik bedank het College van Bestuur van deze universiteit en het bestuur 

van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde voor het –uit deze 

benoeming blijkende- vertrouwen dat in mij gesteld wordt.  

 

Mijn onderzoek en onderwijs hoop ik, samen met collega’s, de 

komende jaren te kunnen uitvoeren vanuit het onderzoeksprogramma 

Innovatie & Organisatie. Dit sluit aan bij de internationale trend om 

Informatiemanagement te integreren met andere disciplines en niet 

geïsoleerd te laten bestaan. Ik denk dat dit een goede ontwikkeling is 

omdat uit mijn betoog blijkt dat informatietechnologie in hoge mate 

samenhangt met strategie, innovatie en veranderingsmanagement. 

Ook bestaat er een grote behoefte aan hoger opgeleiden die diepgaand 

inzicht hebben in organisaties, technologie en de samenhang 

daartussen.  Ik bedank Wilfred Dolfsma, directeur van het onderzoeks-

programma, Maryse Brand, vakgroepvoorzitter Innovatiemanagement 

& Strategie (IM&S) en alle andere betrokkenen bij Innovatie & 

Organisatie voor de goede samenwerking in het afgelopen jaar. Dit 

belooft veel voor de toekomst. Karin van Brummelen, Truusje Cordes 

en Jeannette Wiersema van het secretariaat IM&S bedank ik voor hun 

hartelijkheid en hulp. 

 

De afgelopen jaren heb ik mij, naast onderzoek in organisaties, ook 

ingezet voor het organiseren en verzorgen van onderwijs. Dit heb ik 
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gedaan in het besef dat een Faculteit Economie en Bedrijfskunde 

alleen goed kan functioneren indien een balans wordt nagestreefd 

tussen onderzoek dat door de praktijk als relevant wordt gezien en de 

weerslag daarvan in onderwijs. Dat onderwijs moet daarmee zowel 

onderzoeksgedreven als praktijk georiënteerd zijn, hetgeen ik zeker 

niet als een tegenstelling zie. Een exclusief accent op praktijk, 

onderzoek of onderwijs is een onevenwichtigheid die vroeger of later 

weer tot aanpassingen zal leiden. Ik bedank mijn collega 

opleidingsdirecteuren en MSc BA-coördinatoren voor de samen-

werking gedurende de afgelopen jaren. Ook bedank ik de vele 

studenten met wie ik heb mogen samenwerken. Mijn kennis en 

ervaring overdragen en tegelijk openstaan voor jullie ideeën en visies is 

voor mij de kern van onderwijs en onderzoek.  

 

Tenslotte bedank ik de belangrijksten in mijn leven, mijn vrouw Aly en 

onze kinderen Anke, Saskia en Agnes voor hun liefdevolle en vrolijke 

aanwezigheid. 
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Paraphrased translation from Dutch of the inaugural speech of  

Dr. Albert Boonstra 

 

 

Innovation through information technology  

a double-edged sword 

 

May 24th 2011 

 

 

‘We think we invent technology, 

but technology also invents us’ 

 

Richard Farson (1996) 

 

1 Introduction 

 

Today I would like to discuss the great changes that are taking place 

within and between organizations caused by the increasing use of 

information technology (Zammuto et al., 2007), for example 

enterprise-wide information systems, relationship management 

systems and inter-organizational systems. I will call these changes IT 

innovation. This innovation partly manifests itself in products and 

services,  such  as  news  and  music, but  much  more so in the field of  
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business processes. Many organizations are attempting to innovate 

their processes with the aid of information technology, resulting in an 

increased competition in this area. For some organizations, the 

application of information technology is an effective tool for creating a 

competitive advantage, whereas others are falling behind as a result of 

it. Consequently, the use of information technology for innovation 

leads to questions and dilemmas on the part of the managers of these 

organizations, whereby it also becomes an issue to business 

researchers. 

 

A well-known example of IT innovation in healthcare is an 

Electronic Patient Record. Such a system makes medical 

information available to the providers of healthcare and is 

meant to decrease errors and create more cost effective care 

processes. For a properly functioning Electronic Patient Record 

many cooperating parties are required, including medical 

specialists, general practitioners, patients, hospitals, 

pharmacists and system developers. 

 

From this example (Boonstra et al., 2008; Boonstra and Broekhuis, 

2010; Greenhalgh e.a., 2009; Pluut, 2010) a definition for IT 

innovation can be derived, namely the development, implementation 

and use of IT-enabled renewal within or between organizations 

(Crossan and Apaydin, 2010). The Electronic Patient Record example 

illustrates that information systems are becoming the core part of 

many organizations. Initially the use of information technology was 

limited, for example to support specific business functions. However, 
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nowadays many business processes are interwoven with information 

technology and electronically connected with external parties, such as 

customers and suppliers. In this way, companies have become part of a 

network economy (Castells, 1996) where information is freely shared 

so that decisions at all levels of the organization, but also those made 

by external parties, are based on connectivity and transparency. 

 

The aim of information technology is to improve the functioning of 

organizations. Some of the focal points of an Electronic Patient Record 

are: 

· improving decision making and reducing errors in the process of 

knowledge sharing (quality); 

· avoiding double testing (cost-effectiveness); 

· making patient throughput faster (integrated care); 

· increasing patient satisfaction (customer focus); 

· increasing the understanding of the costs and effects of medical  

treatment (management information). 

Obviously, opportunities and possibilities such as these create high 

expectations with respect to the concept of IT innovation. 

 

Simultaneously we can observe that the development and deployment 

of information technology is problematic and often prone to failure. 

Two common causes of these problems are: 

1) A technocentric approach by the project management. The  

      management is focussed on the design, adaptation and  

      implementation of the technology. As a result, little attention is  
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      paid to the organizational implications and the way in which the  

      technological application fits the organization. 

2) Unrealistically high strategic or economic expectations. Here  

       the management is focussed on the potential strategic and  

       economic benefits, but pays little attention to the way in which  

       these should be achieved. 

Common examples of problematic IT implementations in the public 

sector in the Netherlands are: 1) the previously mentioned electronic 

medical record that encountered much resistance, both by physicians 

and patients, 2) the public transport chip card with its problematic and 

partial implementation, 3) the law enforcement system of the Dutch 

Police that led to major problems, 4) automation chaos at the tax 

administration as well as in many municipalities, such as the social 

security organization in Amsterdam. An example of a problematic IT 

implementation from the United Kingdom is the National Programme 

for Information Technology. This initiative has been the largest IT 

project in the world, amounting to 12 billion pounds and was directed 

at supporting the healthcare sector by means of IT. The project led to 

major problems (Sauer and Willcocks, 2007). Figure 1 illustrates the 

problematic nature of large-scale projects aimed at innovating 

processes with the aid of information technology. 

 

According to a report from research firm Property Watch (Sessions, 

2009), every year 4.3 trillion dollars is lost due to failed or problematic 

IT projects. The Dutch Court of Audit (2007) refers to an estimation  

that    in   the  Netherlands  about  6 billion  euros  is  annually  wasted  
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‘Solving IT problems at tax administration will  
take up at least another three years’ 

      
  Failed IT project at Van Lanschot costs 55 
          million 
 

Conceitedness forms failure factor in Police IT 
project 
 
 Very expensive IT project at ministry fails 

 
IT chaos threatens social benefits 
 
                            Dutch Court of Audit: IT problems  
                            in government substantial and 

                            urgent 
 

Figure 1   IT failures and problems 

 

because of unsuccessful IT projects at a total expenditure of 18.5 

billion. In addition, many organizations develop and use information 

systems that do not add any value and cause inflexibility, isomorphism 

(Benders et al., 2006), dependency and bureaucracy (Govers, 2003). 

At the macro level various studies (e.g. Sanjeev and Kraemer, 1998; 

Koury and Rolland, 2006) indicate that a clear link between IT 

investment and productivity is hard to establish. This finding is called 

the ‘productivity paradox’, a phenomenon which has formed a subject 

of debate in my field for years now. This paradox was recently 

illustrated in a report commissioned by the Dutch Association of Dutch 

Hospitals (Zuurbier et al., 2008). The study could not demonstrate a 

statistical   correlation   between   IT spending  and   productivity at 88     
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Figure 2  Relationship between IT spending and  productivity 

            of 88 Dutch hospitals between 2004 and 2006 

  (Zuurbier et al., 2008, p. 12) 

 

Dutch hospitals, see figure 2. However, this result does not mean that 

an  investment in information technology is always a waste.   What   we 

can say, however, is that the impact per individual investment and per 

organization can vary in such a way that a statistical correlation is 

difficult to detect. Generally, the sum of effective and ineffective 

investments in information technology appears to be near zero.  

 

Given the opportunities on the one hand and the problems on the 

other, information technology is like a double-edged sword. Effectively  

applied,  information  technology  can  contribute  to  more  profitable  

IT spending (% of total hospital budget)

Productivity-

index
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business models, a sustainable competitive advantage and a more 

effective functioning of organizations. Simultaneously, this technology 

can lead to costly failures. Research (e.g. Orlikowksi, 1992, 2000; 

Newman and Noble, 1993; Brynjolfsson and Hitt, 2000, 2003) 

demonstrates that whether the information technology is effective or 

problematic is related to its alignment with the organizational features. 

Alignment means that technology and organization fit together and 

reinforce each other (Chan and Reich, 2007). This appropriateness is 

also known as ‘resource complementarity’ or ‘organizational validity’. 

 

The Information Management discipline, in which I have been given 

the honour to hold a chair at this university, deals with the interaction 

between the social and the technical aspects of information technology 

in a dynamic organizational context. An important research question 

in this field is how organizational context and information technology 

can enforce each other and how an alignment between technology, 

people, and organization can be achieved. It is my aim to contribute to 

this research question by particularly focussing on IT innovation in 

healthcare.  

 

The healthcare sector has the potential to use information technology 

to its advantage. The need for this choice is obvious, given the 

increasing consumer demands and the consequential rising costs (The 

Economist, 2009). Meanwhile, the context of IT innovation in 

healthcare is complex. This complexity is due to the variety of services 

and the autonomy of the actors involved. Especially during the 

implementation stage of IT innovations in the health sector, the 
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management’s rationality clashes regularly with that of the medical 

world and politics (Heeks, 2006). Examples of IT innovations in the 

medical sector are the Electronic Patient Records, scheduling systems, 

Electronic Prescription Systems, Enterprise Resource Planning 

systems, and e-health, such as telecare. These systems change the way 

in which people and organizations in health care operate and how 

services are delivered and experienced. 
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2 Views on alignment of technology  

     and organization 

 

Within the Information Management discipline, different views on 

alignment between information technology and organizations can be 

distinguished. I will first discuss three major schools of thought. The 

first is based on the view that the organization adapts to the demands 

of the information technology, which is called technological 

determinism. The second argues that organizational goals are centrally 

set and that the information technology is adjusted accordingly, the so-

called strategic choice. The third school represents the idea that factors 

are sought which promote the adoption and effective use of the 

information technology. Below I will explain these views briefly. Then, 

I will discuss a fourth perspective that provides valuable additional 

insights into the effective introduction and application of IT 

innovations. 

 

Ad 1   Technological determinism 

The technological determinist view is deeply rooted in the IT discipline 

and has gained a strong position in the field since its conception. 

According to this view, organizations are forced to adopt IT 

innovations in order to survive in a competitive economy. The 

adoption of information technology is by definition perceived as 

desirable and regarded as the major prerequisite for the development 

of organizations. It is argued that a functional and technically oriented  



  42 

roadmap has to be followed during the design and implementation 

processes. This map is primarily aimed at realizing the IT innovation 

in the organization and implementing the necessary organizational 

changes. The technological determinists’ standpoint with respect to the 

alignment issue is clear: the organization has to adapt to the 

technology (Postman, 1992), see figure 3. 

 

 

 

  

Figure 3 Alignment according to  technological determinists 

 

An example of technological determinism is given in the report "Faster 

Better - innovation and ICT in curative care" written by a committee 

chaired by Scheepbouwer (2006). The report states (p.13): ‘The use of 

information technology at the bed side improves the quality, safety 

and speed of care and also serves the interests of the hospital 

management’. The authors of this report suggest that information 

technology is the major solution to the problems in health care. The 

quote also illustrates the optimism expressed by this vision. It is 

believed that technology leads to economic, organizational, social and 

environmental progress (Noble, 1997). Within this approach, the 

managers of organizations are relatively passive. The only thing that is 

required of them is to open up their organizations for the technology 

and appoint change managers to adjust the organization to its 

demands and requirements. Once the technology has been adopted, it 

dictates the behaviour of its users.  

Information 
Technology 

Organization 
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The proponents of the technological determinism view argue that 

whereas information technology inevitably penetrates into the 

organization, it does not necessarily lead to a sustainable strategic 

advantage. For that reason, Carr (2003), a clear representative of this 

way of thinking, stated: ‘IT doesn’t matter’. It does not matter because 

ultimately all organizations will consider information technology as an 

imitable commodity, such as a telephone network, which is why it does 

not offer a real sustainable competitive advantage. The contribution of 

the technological determinist view is that it emphasizes the driving 

force of information technology, which indeed may sometimes lead to 

inevitable changes within organizations.  

 

Ad 2   Strategic choice 

In response to the technological determinist view a movement 

emerged in the mid-eighties which still plays an important role in the 

alignment debate. A paper of Porter and Millar (1985), ‘How 

information gives you competitive advantage’ directed the attention 

to the notion that strategy rather than technology should be the 

leading factor. The application of information technology within 

organizations has to be determined by the organizational goals and the 

company’s strategic positioning. This approach is called ‘strategic 

choice’. 

 

The strategic choice view starts from the principle of rational managers 

who translate the organization’s strategic goals into processes which 

can be executed through resources, such as people, information and 

technology. According to this perspective, the business strategy is the 
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determining factor in making information technology choices, see  

figure 4. 

 

 

 

         Figure  4 Alignment by strategic choice 

 

If used intelligently information technology can become a unique 

resource which is hard to imitate (McAfee and Brynjolfsson, 2008). 

Proponents of the strategic choice view are very clear on the alignment 

issue: technology should be adapted to strategy; technology has a 

facilitating rather than a leading function.  

 

According to the strategic choice vision managers are rational actors 

whose governance of the integrated enterprise is primarily focussed on 

achieving the organizational goals (Collins, 1998). Its proponents are 

instrumental thinkers who believe in social engineering. They are, just 

like their technological determinist counterparts, optimistic in their 

expectations with respect to technology. Both parties tend to 

overestimate the benefits of information technology and underestimate 

the problems and implementation issues. This phenomenon is called 

‘optimism bias’ (Flyvbjerg et al., 2003). The national Electronic Patient 

Record is an example of a strategic choice in that the goal of reducing 

the number of medical errors is realized by the use of technology. 

 

Almost all textbooks in the field of Management Information Systems 

are based on the strategic choice view: they emphasize that the choice 

Strategy Information 
technology 
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of information technology should be logically derived from the 

strategic goals (e.g. Laudon and Laudon, 2009). Also many methods in 

the MIS domain, such as ITIL, COBIT and Prince, are largely based on 

these principles. The value of the strategic choice view is that it forms a 

healthy counterbalance to the pressure from the IT industry to buy, 

build and deploy new technologies. Here the strategic ‘why’ rather than 

the technical ‘how’ question is central, which leads to a focus on 

organizational goals. 

 

Ad 3   Acceptance and diffusion approaches 

Apart from the technology versus strategy debate predominantly held 

by technologists, economists and strategists, empirical research has 

been conducted by social scientists to identify and validate the factors 

that determine the acceptance or diffusion of technological 

innovations. These researchers adopt a pragmatic attitude towards the 

question whether strategy or technology should drive IT innovation. 

Especially the work of Rogers (2003) is important in this context. He 

defined several characteristics that influence the decision whether or 

not to accept an innovation. Within the Information Management 

discipline Davis, who designed the Technology Acceptance Model  

(TAM; Davis et al., 1989), was the instigator of an ongoing line of 

research where his TAM model is continuously validated, extended 

and refined. Examples of factors which potentially promote the 

effective use of information technology (see figure 5)  are: 

· simplicity and usefulness of the technology; 

· leadership and management support; 

· training, participation, incentives and communication. 
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Figure 5 Alignment by applying acceptance and  
   diffusion models 

 

The contribution of the acceptance and diffusion approaches is that 

they provide pragmatic and empirically validated answers to alignment 

questions. In the project management practice, these answers can be 

translated into guidelines for implementation managers (Boonstra and 

Harison, 2009). 

 

A limitation of the acceptance and diffusion models of IT innovation is 

that they regard a technological renewal as an independent artefact 

which has no linkage with the passive user. This perspective implies a 

categorization of people in either progressive users or conservative 

non-users. The design and implementation of IT innovation is 

considered as a one-way road going from progressive implementers to 

passive recipients. In the case of a low degree of acceptance, the 

implementers ask themselves which tools could be deployed to 

promote the innovation’s adoption. Here the innovation source is seen 

Ease of use 

Usefulness 

Effective 
use 

Training 

Incentives 

Management 
support 
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as superior and omniscient, and the users as subordinate and ignorant. 

The latter are merely the adopters and imitators of the innovation, 

whereas they are not capable of redesign or improvement (McMaster, 

2001, 2005). This point of departure leads to a classification of users in 

1) a greedy minority, 2) an early majority, 3) a late majority, and 4) 

skilless stragglers. Furthermore, the acceptance and diffusion models 

assume that individual users can independently decide to accept a 

specific technology (Jensen and Aanestadt, 2007). This assumption 

makes these models less suitable for the more comprehensive and non-

voluntary technologies.  

 

Although the ideas and models discussed provide important insights 

into the question of alignment, they also have their limitations in the 

analysis of complex IT innovations (Klecun and Cronford, 2005). 

These limitations are the following: 

1) They are deterministic because they assume (mono) causal  

relationships between independent and dependent variables. For      

example, those between technology and organization or perceived       

usefulness and use. These assumptions do not do justice to the      

complex reality. 

2) They start from a uniformity of vision in that they assume that 

actors contribute jointly to the achievement of organizational 

goals through IT innovation. With respect to most cases of IT 

innovation, however, this vision is unrealistic.  

3) They are reductionist because they pay little attention to the    

complexity of the context and the institutional structures,       

implementation processes, dynamics and comprehensiveness of 
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IT      innovations. Due to their simplification of reality, these three 

limitations could easily lead to IT innovations which are too large 

and   complex for the organization in question.  

 

In practice, these ideas and models therefore lead to somewhat 

simplistic assumptions. Project leaders and managers, for example, 

assume by definition that there is general agreement about the goals of 

the IT innovation. They also assume that resources, such as clear 

communication, education, training and habituation, are sufficient for 

a successful adoption of an IT innovation by the organization. These 

means may work well in some cases but often do not meet the 

requirements of the advanced technologies and their complex 

organizational networks.  



  49 

3 Towards a better understanding of 

 IT innovation 

 

The question is how we can determine where problems with respect to 

the alignment of IT innovation occur in order to develop more effective 

management practices. Axioms and analytical frameworks are required 

which recognize the complexity of the technology within organizations. 

I will discuss the next four: 

· Interaction: although the technology has a clear organizational 

impact the organization determines its use. In this way, there is a 

reciprocal relationship in which the variables are interdependent. 

· Process perspective: the mutual adaptation is dynamic and needs to 

be studied over time. 

· Pluralism: information technology is not neutral, but designed for a 

specific goal. This goal  and these means will be supported by some 

groups and resisted by others. 

· Context: the specific context in which IT innovations are introduced 

determines their implementation process, use and possible effects. 

 

The next figure (Figure 6) is based on these notions. It models an IT 

innovation as a complex and dynamic socio-technical system 

(Pettigrew and McKee, 1992; Boonstra and Van Offenbeek, 2010; 

Howcroft and Light, 2010). The IT innovation, the organizational 

context and the interest groups interact during the innovation  process. 
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                Figure 6 Aligned elements of IT innovation 

 

The model adds important elements to the perspectives discussed 

previously and is better suited to function as a tool for addressing the 

alignment issues of IT innovations. The model can also be used to 

frame and structure the research in the area of IT innovation. I will 

return to this later.  The model is illustrated in the next example. 

 

Under pressure from insurers and the government [interest 

group  1 and 2] an electronic prescription system [IT inno-

vation] was made available to all general practitioners in the 

Netherlands [interest group 3]. This system aimed at 

standardizing the prescription behaviour of general 

practitioners and thus reduce costs. A study that we conducted 

on this implementation process  
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(Boonstra et al., 2004) demonstrated that this system clearly 

evoked a variety of responses by the general practitioners, 

ranging from resistance to support and from non-use to use. 

This variation was partly explained by differences in the 

organizational contexts. Ways of use changed during the course 

of time [process]. Comments from users led to adjustments to 

the system [IT innovation].  

 

Next I will discuss the elements of the model: 1) interaction, 2) process 

3) interest groups, 4) IT innovation and 5) context. 

 

Interaction  

Information systems, such as the Electronic Prescription System, are 

inherently flexible technologies which can be deployed and used in 

many different ways. Users can either customize their practices to the 

technology or adapt the technology to their practices. Usually this 

involves reciprocity. A successful adoption of an IT innovation requires 

adapting both the organization and the technology (Fonseca, 2001).  

 

This reciprocity implies the development of dynamic and nonlinear 

interactions among technology, organizational context, and interest 

groups (Williams and Edge, 1996; Kimble and McLoughlin, 1995; 

Orlikowksi, 1992, 2000; Boonstra and Van Offenbeek, 2010). Within 

the structuration theory (Giddens, 1984, 1993; Jones and Karsten, 

2008), this interaction is called ‘duality of structure’, which means that 

the characteristics of the IT innovation are both the means for and the 

outcome of human interaction. During this interaction the IT 
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innovation affects the people and the context, while the people and the 

context also influence the IT innovation.  

 

Scarbrough and Corbett (1992) use the metaphor of the dance to 

illustrate the complex relationship between IT innovation, interest 

groups, and the organization. Within this metaphor, the choreographer 

is the designer of the IT innovation, the dancers on the stage are the 

interest groups and the stage is the organizational context. During a 

stage performance the dancers interpret the choreography, such as 

interest groups that interpret and adapt the information technology. As 

the stage influences the dance and the dancers, so does the 

organizational context affect the interest groups and the use practices. 

Just as the choreographer of the dance can adapt the dance after the 

stage performance, so can information technology be adjusted. As the 

IT innovation develops it simultaneously affects the behaviour of the 

actors and the features of the context in which they operate. 

 

Process 

To gain an insight into the appropriateness of IT innovations they have 

to be studied over time (Sabherwall et al., 2001). Traditionally, an IT 

innovation trajectory is perceived as a linear process from design to 

implementation and use. In reality, however, these phases often 

overlap, while adaptations are made continuously. Sometimes a design 

is reverted from use to redesign. The implementers often change the 

design after its introduction in an attempt to diffuse the innovation 

(Williams and Edge, 1996; Boonstra, 2003). These changes are usually 
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based on the way in which the IT innovation fits the actors’ tasks and 

contexts. 

 

The course of this ongoing adaptation process depends partially on the 

design flexibility, the possible alternative solutions, the urgency, and 

the variety of the stakeholders around the IT innovation (Boonstra, 

2003). This is why an IT innovation is an iterative, cumulative 

reformulation process (Pettigrew and Whipp, 1991) where the 

outcomes often differ from the initial expectations. Implementation 

processes are characterized by a degree of unpredictability and 

uncontrollability. The aforementioned Electronic Prescription System 

was initially introduced as a means of standardization. Later, after its 

use in practice, it was translated by some doctors into a support system 

for experts, serving as a second opinion tool. 

 

Interest groups 

An IT innovation is not an objective phenomenon but a reflection of 

the views and interests of its various promoters, such as managers and 

designers (Pouloudi and Whitley, 1997). The different interested 

groups interpret the innovation proposed from their own perspectives 

and might attach different meanings to it. Do they recognize the 

problem that is addressed? How does the proposed IT innovation 

affect their interests? What is the effect of the system on the power 

balance of the organizations involved? In this context Orlikowksi 

(1992) writes about the interpretive flexibility of information 

technology. This means that people can think very differently about the 

purpose and operation of an IT innovation. 
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An example of different views on an IT innovation is the debate 

on whistleblower site WikiLeaks. WikiLeaks is a website set up 

by journalists, scholars and dissidents, which publishes secret 

documents from government agencies and companies from all 

around the world. A special feature of the site is that absolute 

anonymity is guaranteed to the suppliers of this information. 

Whistleblowers anywhere in the world can denounce abuse in a 

risk-free way. As a result, various governments and companies 

have already been compromised. The debate is about how far 

transparency and freedom of information can and should go. 

The positions in this debate depend strongly on the interests of 

the parties involved. 

 

Based on their different views and interpretations, interest groups will 

either welcome the IT innovation, learn to live with it, determine its 

components, modify it, or reject it altogether, all to promote a 

satisfactory working practice (Boonstra, 2006). All these views lead to 

supportive behaviour by certain interest groups and resistance on the 

part of others (Boonstra and Broekhuis, 2010). Obviously, these 

groups do not make their assessments in isolation. They are connected 

in a network in which they influence others while others influence 

them, resulting in the development of coalitions (Walsham, 1997). This 

is why information technology in organizations is not only a technical 

but also a social construction in the sense that interpretations, 

negotiations and use behaviour become system characteristics (Bijker 

1987, Jones and Karsten, 2008). IT innovation is thus a contingent 

product of local social conditions. 
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Furthermore, the outcome of an IT innovation is not only the result of 

views and interests of parties, but also of the power relations among 

stakeholders. A relatively powerful party with a strong view about 

whether or not to introduce an IT innovation may dominate less 

influential parties (Boonstra and De Vries, 2005). Power relations are 

not static; they may change during the design and implementation 

processes. A pattern that can often be observed is that policymakers 

and managers are relatively influential during the concept phase, 

whereas this influence tends to decrease once the IT innovation is 

actually in use (Boonstra and Govers, 2009). 

 

To develop a proper understanding of IT innovations, it is important to 

gain an insight into the interpretations and power relations of the 

stakeholders (Boonstra and De Vries, 2005, 2008). This insight will 

enable us to identify either the support received or resistance against 

an innovation so that effective implementation strategies can be 

developed. This process is called IT stakeholder management 

(Boonstra, 2009). From this pluralistic perspective, politics and 

conflicts are considered as intrinsic to the implementation of IT 

innovations, and as possible reasons for their adjustment (Greenhalgh 

et al., 2009). It is called ‘design flexibility’. The adjustments can lead to 

more effective systems that better suit the organization (Meissonnier 

and Houzé, 2010). In this context managers must be willing to 

intervene in the political system surrounding the IT innovation 

and legitimize changes in the light of competing ideas, suggestions, 

interests and power relations. 
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IT innovation 

IT innovations are no monoliths but configurations. Configurations are 

combinations of standard products and custom parts. These 

compounds may come from different designers and suppliers. 

Therefore, the choices made during the development of the IT 

innovation determine the design of the organization and the responses 

of the stakeholders. One such choice is the scope of an IT innovation, 

in both a horizontal and a vertical sense. Is the innovation meant for 

one employee, a team, the entire organization? And does it connect the 

organization to the value chain? IT innovations can have various 

functions on different (hierarchical) levels in the organization 

(Lapointe and Rivard, 2007). For doctors an Electronic Patient Record 

may function as a medical record or an exchange system, while for the 

top management it could serve as a tool for monitoring and 

performance management. In addition, IT innovations are increasingly 

extended from organizational to inter-organizational and even global 

levels. This development raises new questions with regard to the 

organizational structure and culture, as well as the sharing of the 

advantages and disadvantages of the system among entities. 

 

Organizational context 

Analyzing the context in which an IT innovation is introduced is 

important. This context has internal, external and historical 

dimensions. The external context relates to the sectoral, economic and 

social characteristics of the environment where the IT innovation is 

introduced.  In  the  Electronic  Patient  Record example, insurers and  
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patients expect healthcare organizations where doctors have access to 

all relevant medical information. The internal context refers to the 

structural, cultural and political characteristics of the organization 

where the innovation is implemented. The historical context stresses 

that IT innovations are interpreted in the light of the past. If a hospital 

has already gained some experience with electronic records, the 

transition to a nationwide system will be easier. 

 

This model places the linear and deterministic concepts of innovation 

in a broader context and highlights the diversity, dynamics and 

interaction that are so characteristic of complex IT innovation 

processes (Greenhalgh et al., 2009). It shows that the alignment 

between IT innovation and organizations is a multidimensional, 

dynamic and recursive process. In the case of successful innovations, 

the elements of the model mutually reinforce one another in a spiral. 

In the case of stagnation, the model can help identify where 

adjustments are needed. 
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4  Conclusion 

 

Figure 7 summarizes this lecture into four approaches that can be 

followed when seeking the alignment of IT innovation and the 

organization. As mentioned, much research in my field can be traced 

back to one of these approaches or a combination of them. 

Figure 7  View on IT innovation processes 

 

Approach A, misfit or luck, indicates that the IT innovation is 

introduced in the organization regardless of the organizational context. 

This approach often leads to a misfit and a waste of valuable resources. 

The innovation is neither understood nor used, resulting in a lost 

investment. In the case of approach B, technological determinism, the 

technology is leading, which means that the organization is adapted  to  

Misfit or

luck

Technological

determinism

Strategic 

choice

Organizational  

change 
and system
modification

not adapt          adapt

Organization

adapt

IT 
innovation

not adapt
A B

DC



  59 

the IT innovation. The research based on this view is focussed on the 

identification and design of new technologies as well as on the 

necessary organizational changes. Approach C reflects the strategic 

choice. Here the strategic objectives and available resources of the 

organization are the starting point. The technology serves to enhance 

the strategy. The designers adapt the technology to the strategic 

priorities of the organization. The research in this area concerns the 

translation of strategic priorities into the appropriate technology. 

Approach D presents organizational change and system modification. 

Organization and system are adapted to realize an effective and 

acceptable implementation. This is a process of mutual and continuous 

alignment. Approach D can be used to identify various focal points for 

further research. 

 

With respect to the different types of IT innovation, there are 

significant developments in healthcare, such as integrated care and e-

health. As yet not much insight has been gained in the evolution of 

such systems, the development of the network of actors surrounding 

these innovations, and the effects on the participating organizations. 

Another relevant question is how innovations perceived as effective in 

a particular local setting can be transferred to other organizations. 

Regarding stakeholders more knowledge is needed of how individuals 

and interest groups develop a perception about the technology and to 

what kind of behaviour in terms of support or resistance this may lead 

(Seo, Boonstra and Van Offenbeek, 2011). What sources of power do 

they have and what actions can be undertaken on that basis? What 

types of conflicts may arise and what are their outcomes and impacts? 
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A focus on certain social networks and actors, such as doctors, 

dependent elderly, project managers or senior managers may lead to 

new insights into the alignment issue. Concerning the organizational 

context, a relevant question is which organizational design variables 

are affected by new forms of IT innovation and what choices can be 

made here. Also important is the question how the absorption capacity 

of IT innovation can be enhanced. With regard to the innovation 

process still too little is known about how IT innovations actually take 

place. This issue relates to important questions about the degree of 

goal achievement and the organizational consequences of the IT 

innovation. The question why a particular IT innovation is relatively 

successful in one organizational context and problematic in the other 

(Boonstra et al, 2011) is relevant here. Finally, we want to improve our 

understanding of effective means to stimulate innovation processes 

from outside the organization. 

 

This research can be conducted by studying and comparing 

organizational realities over time (Pettigrew, 1990). These tasks 

require a structural cooperation with organizations, meetings with 

stakeholders, observations, and the analysis of documents and 

quantitative materials. This type of research is time-consuming and 

has to be carried out with a certain degree of pragmatism. 

 

The research perspectives described are of academic interest because 

they help us increase our understanding of the social processes 

surrounding the introduction of technology. In turn, this knowledge 

will help further conceptualize and problematize issues of alignment 
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(Chan and Reich, 2007). The findings of this research are relevant to 

practice in that they show the limitations of the functionalist 

approaches and provide policy makers and managers with knowledge 

that they can use to make their development and deployment practices 

more effective. 

 

In this lecture, I have indicated that Information Management 

research is strongly connected with innovation and organization. For 

this reason, I welcome the decision to combine all the research 

conducted in our faculty in the field of Innovation and Organization 

into one research programme. After no more than one year we have 

been able to observe that this alliance is leading to added value and 

innovative research. I also see that this vision has formed the basis for 

new Bachelor and Master Programmes in which students will be 

prepared to contribute to the much required innovation of the Dutch 

and the international economies. 

 

Dixi 
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5 Epilogue 

 

Since the early nineties I have been engaged in the social and 

organizational aspects of information technology. I was given the 

opportunity to specialize in this field during a Master study in Business 

Administration at the Faculty of Social Sciences of the University of 

Glasgow, where I also conducted my Doctoral Research. I am indebted 

to my supervisor and mentor, David Boddy. 

 

Since 2000 I have been able to develop my academic expertise at the 

Faculty of Economics and Business in Groningen. Ad van der Zwaan 

taught me a great deal in a short time about the scientific enterprise. 

Frans Rutten helped me understand other dimensions of the faculty. 

During the last ten years I could further develop my research as a 

member of the Department of Business & ICT of the Faculty of 

Economics and Business. I would like to thank my colleagues from this 

department for their cooperation. I thank Iris Huizinga for her help in 

organizing this lecture and Durkje van Lingen and Irene Ravenhorst 

for their excellent support. 

 

I would also like to thank my colleagues with whom I have conducted 

and published research during the last few years. I think of Jan de 

Vries,  Marjolein van Offenbeek, Manda Broekhuis, Hans Wortmann, 

David Boddy, Egon Berghout, DongBack Seo, Chee-Wee Tan, Yeliz 

Eseryel, Bert de Brock, Mark Govers, Elad Harison, Tim van Dantzig, 

Graham Kennedy, John van Meurs, Henk Sol, Wim Westerman, 
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Jacob Wijngaard, Karel de Bakker and Jim Yonazi. I consider it a 

privilege to work with you. 

 

I would like to thank the Executive Board of this university and the 

Board of the Faculty of Economics & Business for their support and 

trust evidenced by this appointment. 

 

I hope that I can continue to conduct research and teach together with 

my colleagues within the research programme Innovation & 

Organization. The integration of Information Management with other 

disciplines is a common trend, which I think is a healthy development 

given that this discipline is closely related to Strategy, Innovation and 

Change Management. In addition, there is a great demand for 

graduates with an in-depth understanding of organizations, technology 

and the relationship between the two. I thank Wilfred Dolfsma, 

director of the research programme, Maryse Brand, Strategy & 

Innovation Management department chair, and all others involved in 

the Innovation & Organization group for the good cooperation during 

the past year. It holds great promise for the future. I would like to 

thank Karin van Brummelen, Truusje Cordes and Jeannette Wiersma 

of the Secretariat Innovation Management & Strategy for their 

hospitality and help. 

 

In addition to research into organizations, I have also been dedicated 

to teaching and the management of degree programmes. I have done 

this in the belief that a Faculty of Economics & Business can only 

function if there is a proper balance between research perceived as 
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relevant by practice and its translation into education. Teaching 

programmes should thus be both research- and practice-oriented, 

which is certainly not a contradiction in terms. An exclusive emphasis 

on practice, research or teaching creates an imbalance that sooner or 

later will have to be adjusted. I thank my fellow programme directors 

and the MSc BA coordinators for their cooperation during the recent 

years. I also want to thank the many students with whom I had the 

privilege to work. Sharing my knowledge and experience, while being 

open to your ideas and visions, to me is the essence of teaching and 

research. 

 

Finally, I thank the most important ones in my life, my wife Aly and 

our children Anke, Saskia and Agnes for their loving and joyful 

presence.  

 



  65 

References 
 
 
Algemene Rekenkamer (2007), Lessen uit ICT-projecten bij de 
 overheid, Den Haag, Sdu. 
 
Benders, J., Batenburg, R. & Blonk, H. C. van der. (2006), ‘Sticking to 
 standards; technical and other isomorphic pressures in deploying 
 ERP-systems’, Information & Management,  43, 2,  194-203. 
 
Bijker, W.E. (1987), ‘The social construction of bakelite: toward a 
 theory of invention’, in: Bijker, W. E., T. P. Hughes, and T. Pineh 
 (Eds.),  The social construction of technological systems, 
 Cambridge MA, MIT Press, 159-187. 
 
Boddy, D., Boonstra, A. & Kennedy, G. (2009), Managing information 
 systems. Strategy and organisation, Harlow, Prentice 
 Hall/Financial Times. 
 
Boonstra, A. (2003), 'Structure and analysis of IS decision making 
 processes', European Journal of Information Systems, 12, 3, 
 195-209. 
 
Boonstra, A. (2009),  ‘Identifying and managing stakeholders in 
 enterprise information system projects’, International Journal of 
 Enterprise Systems, 5, 4, 1-16. 
 
Boonstra, A. (2010), ICT, mensen en organisaties, Pearson, 
 Amsterdam. 
 
Boonstra, A. (2006), ‘Interpreting an ERP-implementation from a 
 stakeholder perspective’, International Journal of Project 
 Management, 24, 1, 38-52. 
 
Boonstra, A., Bell, S. & Boddy, D. (2008), ‘Stakeholder management in 
 IOS projects: analysis of an attempt to implement an electronic 
 patient file‘, European Journal of Information Systems, 17, 2, 
 100-111. 
 



  66 

Boonstra, A., Boddy, D. & Fischbacher, M.  (2004), ‘The limited 
 acceptance by general practitioners of an electronic prescription 
 system: reasons and practical implications’, New Technology, 
 Work and Employment, 19,  2,  128-144. 
 
Boonstra, A. & Broekhuis, H. (2010), ‘Barriers to the acceptance of 
 electronic medical records by physicians. From systematic review 
 to taxonomy and interventions’, BMC Health Services Research, 
 10, 1, 231-248. 
 
Boonstra, A., Broekhuis, H., Offenbeek, M.A.G. van  & Wortmann, J.C. 
 (2011), ‘Strategic alternatives of telecare design. Developing a 
 value-configuration based alignment framework’,  Journal of 
 Strategic Information Systems, forthcoming. 
 
Boonstra, A. & Govers, M. (2009), ‘Understanding ERP system 
 implementation in a hospital by analysing stakeholders’, New 
 Technology, Work and Employment, 24, 2, 177-193. 
 
Boonstra, A. & Harison, E. (2009), ‘Essential competencies to manage 
 technochange projects, towards an assessment model’, 
 International Journal of Information Management, 29, 4, 283-
 294. 
 
Boonstra, A. &  Offenbeek, M.A.G. van (2010), ‘Towards consistent 
 modes for e-health implementation. Analysis of a telecare 
 programme’s limited success’, Information Systems Journal, 20, 
 6, 537-561. 
 
Boonstra, A. & Vries, J. de (2005), ‘Analyzing inter-organizational 
 information systems from a power and interest perspective’, 
 International Journal of Information Management, 25, 6, 485-
 501. 
 
Boonstra, A. & Vries, J. de (2008), ‘Assessing projects on inter-
 organizational systems: a diagnostic framework’, Journal of 
 Strategic Information Systems, 17, 3, 190-201. 
 
 
 



  67 

Brynjolfsson, E. & Hitt, L.M. (2000), ‘Beyond computation: 
 information technology, organizational transformation and 
 business performance’, Journal of Economic Perspectives, 14, 4, 
 23-48. 
 
Brynjolfsson, E. & Hitt, L.M. (2003), ‘Computing productivity: firm-
 level evidence’, Review of Economics and Statistics, 85, 4, 793-
 808. 
 
Castells, M. (1996), The rise of the network society, Oxford, Blackwell. 
 
Carr, N.G. (2003), ‘IT doesn’t matter’, Harvard Business Review,  81, 
 5, 41-51. 
 
Chan, Y.E. & Reich, B.H. (2007), ´IT alignment: what have we 
 learned’, Journal of Information Technology, 22, 4, 297-315. 
 
Collins, D. (1998), Organizational change. Sociological perspectives, 
 London, Routledge. 
 
Crossan, M.M. & Apaydin, M. (2010), ‘A multi dimensional framework 
 of organizational innovation: a systematic review of the 
 literature’, Journal of Management Studies, 47, 6, 1154-1191. 
 
Davis, F.D., Bagozzi, R.P.  & Warshaw, P.R. (1989), ´User acceptance 
 of computer technology: A comparison of two theoretical 
 models´, Management Science, 35, 982-1003. 
 
Farson, R. (1996), Management of the absurd, New York, Touchstone. 
 
Fonseca, J. (2001), Complexity and innovation in organisations, 
 London, Routledge. 
 
Flyvbjerg, B., Bruzelius, N. & Rothengatter, W. (2003), Megaprojects 
 and risk: an anatomy of ambition, Cambridge, Cambridge 
 University Press. 
 
Giddens, A. (1984), The constitution of society, Cambridge, Polity 
 Press. 
 



  68 

Giddens, A. (1993), New rules of sociological methods, Cambridge, 
 Polity Press. 
 
Govers, M.J.G. (2003),  Met ERP-systemen op weg naar moderne 
 bureaucratieën?  PhD thesis, Nijmegen, Radboud University. 
 
Greenhalgh, T., Potts, H.W.W., Wong, G., Bark, P. & Swinglehurst, D. 
 (2009), ‘Tensions and paradoxes in electronic patient record 
 research: a systematic literature review using the meta-narrative 
 method’, Milbank Quarterly, 87, 4, 729-788. 
 
Heeks, R. (2006), ‘Health information systems: failure, success and 
 improvisation’, International Journal of Medical Informatics, 
 75, 2, 125-137. 
 
Howcroft, D. & Light, B. (2010), ‘The social shaping of packaged 
 software selection’, Journal of the Association for Information 
 Systems, 11, 3, 122-148. 
 
Kimble, C. & McLoughlin, K. (1995), ‘Computer based information 
 systems and managers’ work’, New Technology, Work and 
 Employment, 10, 1 56-67. 
 
Klecun, E. & Comford, T. (2005), ‘A critical approach to evaluation’, 
 European Journal of Information Systems, 14, 3, 229-243. 
 
Koury, S.J. & Rolland, E. (2006), ‘Conceptual model for explaining the 
 IT investment paradox in the banking sector’, International 
 Journal of Technology, Policy & Management, 6, 3, 309-326. 
 
Jensen, T.B. & Aanestadt, M. (2007), ‘Hospitality and hostility in 
 hospitals: a case study of an EPR adoption among surgeons’,  
 European Journal of Information Systems, 16, 6, 672-680. 
 
Jones, M.R. & Karsten, H. (2008), ‘Gidden’s structuration theory and 
 information systems research’, MIS Quarterly, 32, 1, 127-157. 
 
Lapointe, L. & Rivard, S. (2007), ‘A triple take on information system 
 implementation’, Organization Science, 18, 1, 89-107. 
 



  69 

Laudon, K. & Laudon, J. (2009), Essentials of management 
 information systems, Upper Saddle River, Pearson. 
 
McAfee, A. & Brynjolfsson, E. (2008), ‘Investing in the IT that makes a 
 competitive difference’, Harvard Business Review, 86, 7/8, 98-
 107. 
 
McMaster, T. (2001), ‘The illusion of diffusion in Information Systems 
 research’. In: M.A. Ardis en B.L. Marcolin (eds) Diffusing 
 software product and process innovations, Boston, Kluwer 
 Academic Publishers, 67-85. 
 
McMaster, T. & Wastell, D.G. (2005), ‘Diffusion – or delusion? 
 Challenging an IS research tradition’, Information Technology & 
 People, 18, 4, 383-404. 
 
Meissonier, R. & Houzé, E. (2010), ‘Toward an ‘IT conflict-resistance 
 theory’: action research during IT pre-implementation’, 
 European Journal of Information Systems, 19, 5, 540-561. 
 
Noble, F. & Newman, M. (1993), ‘Integrated system, autonomous 
 departments: organizational invalidity and system change in a 
 university’, Journal of Management Studies, 30, 2, 195-219. 
 

Noble, D. F. (1997), The religion of technology. The divinity of man 
 and the spirit of invention, New York, Alfred A. Knopf. 
 
Orlikowksi, W.J. (1992), ‘The duality of technology: rethinking the 
 concept of technology in organizations’, Organization Science, 3, 
 3 398-427. 
 
Orlikowksi, W.J. (2000), ‘Using technology and constituting 
 structures: A practice lens for studying technology’,  
 Organization Science, 11, 4, 404-428. 
 
Pettigrew, A.M. (1990), ‘Longitudinal field research on change: theory 
 and practice’, Organization Science, 1, 3,  267-292. 
 
Pettigrew, A.M. & Whipp, R. (1991), Managing change for competitive 
 success, Oxford, Blackwell. 
 



  70 

Pettigrew, A.M. & McKee, L. (1992), Shaping strategic change. 
 Making change in large organisations. London, Sage. 
 
Porter, M.E. & Millar, V.E. (1985), ‘How information gives you 
 competitive advantage’, Harvard Business Review, 63, 4, 149-
 160. 
 
Postman, N. (1992), Technopoly: The surrender of culture to 
 technology, New York, Alfred A. Knopf. 
 
Pouloudi, A. & Whitley, E.A. (1997), ‘Stakeholder identification in inter 
 organizational systems: gaining insights for drug use 
 management systems’, European Journal of Information 
 Systems, 6, 1, 1–14. 
 
Pluut, B. (2010), Het landelijk EPD als blackbox. Besluitvorming en 
 opinies in kaart, Den Haag, Wetenschappelijke Raad voor het 
 regeringsbeleid. 
 
Rogers, E.M. (2003), Diffusion of innovations, New York, Free Press. 
 
Sabherwal, R.,  Hirschheim, R. & Goles, T. (2001), ‘The dynamics of 
 alignment: insights from a punctuated equilibrium model’, 
 Organization Science, 12, 2, 179-197. 
 
Sanjeev, D. & Kraemer, K.L. (1998), ‘International dimensions of the 
 productivity paradox’, Communications of the ACM, 41, 8, 56-62. 
 
Sauer, C. & Willcocks, L. (2007), ‘Unreasonable expectations – NHS 
 IT, Greek choruses and the games institutions play around mega-
 programmes’, Journal of Information Technology, 22, 3, 195–
 201. 
 
Scarbrough, H. en Corbett J.M.(1992), Technology and organisation: 
 Power, Meaning and Design, London, Routledge. 
 
Seo, D., Boonstra, A. & Offenbeek, M.A.G. van (2011), ‘Managing IS 
 adoption among ambivalent groups’, Communications of the 
 ACM, forthcoming. 
 



  71 

Sessions, R. (2009),   The IT complexity crisis: danger and 
 opportunity, Object Watch, white paper.   http://www.object 
 watch.com/whitepapers/  ITComplexity White Paper.pdf 
 
Scheepbouwer, A. (2006),  Sneller Beter – Innovatie en ICT in de 
 curatieve zorg, Den Haag, KPN. 
 
The Economist (2009), Medicine goes digital. A special report on 
 health care and technology, April 18th. 
 
Walsham, G. (1997), ‘Actor network theory and IS research: current 
 status and future prospects’, in: S.L. Allen, J. Liebenau en J.I. de 
 Gross (eds) Information Systems and Qualitative Research, 
 Boston, Kluwer Academic Publishers, 466-480. 
 
Williams, R. & Edge, D. (1996), ‘The social shaping of technology’,  
 Research Policy, 25, 6, 856-899. 
 
Zammuto, R.F., Griffith, T.L., Majchrzak, A., Dougherty, D.J. & Faraj, 
 S. (2007), ‘Information technology and the changing fabric of 
 organization’, Organization Science, 18, 5, 749-762. 
 
Zuurbier, J.J., Susante, M. van & Berg, E. van den (2008), Investeren 
 in de waardeketen. Een onderzoek naar rendement van ICT 
 investeringen, Arnhem, Q-Consult Bedrijfskundige adviseurs. 



  72 

 
 


