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Theo Bemelmans: 
docent, bestuurder, Ievensgenieter 

Ton Valstar 

1. Een leerstoel komt niet uit de Iucht vallen 

Theo Bemelmans wordt per 1 februari 1978 benoemd tot lector en per 
1 januari 1980 tot hoogleraar bij de Afdeling Bedrijfskunde aan de 
Technische Hogeschool te Eindhoven. Zijn leeropdracht is: het geven van 
onderwijs in de bedrijfseconometrie, in het bijzonder de bestuurlijke 
informatiesystemen. Aan deze benoeming en aan de oprichting van de 
vakgroep Bestuurlijke Informatie Systemen en Automatisering (BISA) 
gaat veel vooraf. 

Informatica is begin zeventiger jaren een gerespecteerd vakgebied aan de 
TH-Eindhoven. Aileen al het noemen van de naam van prof. Edsger 
Dijkstra zegt wat dat betreft voldoende. Dat vakgebied heeft zijn plek 
gekregen binnen de Mdeling Wiskunde als een vorm van toegepaste 
wiskunde, maar is als toepassing mij1enver verwijderd van de Afdeling 
Bedrijfskunde. 

In de tweede helft van de zeventiger jaren groeit binnen de Afdeling 
Bedrijfskunde de behoefte aan onderwijs in geautomatiseerde gegevens
verwerking, naast de colleges Informatica. Prof. Gert Nielen verzorgt 
vanuit Tilburg gastcolleges en drs. Jacques Theeuwes geeft als 
bedrijfseconoom colleges informatieverzorging. 

In februari 1976 verschijnt het Eindrapport van de Commissie Bedrijfs
informatica II van de Afdeling Bedrijfskunde [1]. Deze commissie heeft 
tot taak de mogelijkheden na te gaan een bedrijfsinformatica opleiding in 
te passen in de vijfjarige bedrijfskundestudie. Jacques Theeuwes en Hans 
Wortmann, heiden lid van deze commissie, publiceren in dat jaar in het 
tijdschrift Informatie hun 'Pleidooi voor een afzonderlijke akademische 
opleiding in het ontwerpen van bestuurlijke informatiesystemen' [2]. 

Vanuit die achtergrond wordt de nieuwe vakgroep Bestuurlijke Informa
tiesystemen en Automatisering binnen de Afdeling Bedrijfskunde ge
sticht. Theo Bemelmans wordt de trekker van de kar. Naast hem wordt, 
als parttimer, prof. Ed. Koldenhofbenoemd. 

Een medewerker uit die tijd vertelt dat een veelgehoorde reactie in de 
wandelgangen bij de kornst van Theo Bemelmans is: "W at heeft 
Informatie met bedrijfskunde te maken?". 
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Hoofdstuk l. Theo Bemelmans 

th 
Technise.he Hogeschool 
Postbu$ 513. E.iQdhoven 

e 
Bljde 
AFOEl.ING OER BE.tlRIJFSKUNDE beStaat een 
~aC..ture VQor de lunctie van 

gewoon lector 
In_ (je bedrijlsec<:>nometri~. in hat blj;toflder de 
be$tuurlijke informati9$ystemen en autcmaliseriflg. 

Zijn taken zullen ondei'Wijs. onden:oetc al\ 
.be$!.Uur.lbeheer omvatten. 

Ondarwijs: het verzorgen van een baSis-c::ollege 
bestuurfijke informatlesystemen en automaliSel'lng, 
het bijdragen aan de dOctorate stuoie zeals het 
verz~gen en begeleiden van werki;:DIIeges. ·stagM 
en afs!Udeerwerk, atsmede het QJ:Jtreden lllli 
promotor; 

On~rzOEII"net bijdragen kit de cmtwikkeling van 
het ifak9ebied; 

Bestuuubeheer: het ondemouc:ten van 
overeen!;tliunmings- en lot toil!ztc:htsrelatles., het 
oragen va.n-besluurs- ol 
behE!ersverantwoorde!!jkheden op vakg~. 
afdelings-. of hogeschoolni"eau · 

De le benoemen tunktionaris dient onoermeet te 
.beschfkken ·over een Uitgebteide kenn1S en jat'eniengtt 
praktijkervaring, bij "oorkeur opgedaan in 
wrachillende aulomatloo\'ingsprojel<len bit 
bedrijlsleven of o~tert~eid met betrekking l<lt· 

hal opstellen _en uitvoeren van tleleld&ptannen Ol> 
llel gebied·van informatleWIOrziening en 
automatiserlng: 

hat analyseren en ontwerpen van be$1.\turtljke 
intormatlesY!;Ietnen; 

hal ontwerpen en in-ren van diverse 
geautomaliseerde bestuurll)ke in!Of'matiesystemen 
in organlsaUes eri het..aanpassen van daze 
aystemen a an veranderende omstan<ligheden. 

Hi) dientt_ll_lik-van be. _ fangslell!ng te nebberlgegeve_ n 
voor wetenschappelijk onderzoek en /of onderwijs op 
bovenvermekt tel'fein en ~ertrouwd te.zijn met harde 
software en p;ogrammerir>j;ISP'oblematiek; bovendien 
strekt kannis val\ en ervaring met bedri}lseconomisthe 
en logislieke vraagstukken tol aanbeveling. 

lnlichtingen over deze -luncf•e zijn !e verktijgen bit Or 
C. B. Tilanus. v®<%iller van de v.akgroep Operati9nete 
Research. teL {040) 473840, '& avonds {04905) t793. 
Sctlnlt.:Wjke sollicitaties onder opgave van aen 
curriculum vita_e en een lijat van _publlketie& te richten 
al!n Dr. C. B. Tilanus. 

Ook d~ die de aandacht Witkin lle&ligen op 
mogelljke kandilleten_, _evet~tueel !)Ok In het bultenland. 
worden uilgenodiga .t:lch tot hem te -wenden. 

Figuur 1: De advertentie waarop Theo Bemelmans solliciteerde 
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Thea Berne/mans: docent, bestuurder, levensgenieter 

2. "Bemelmans was er ineens" 

In 1984 is Bemelmans hoofdspreker op het Symposium 'Waar houdt 
automatisering op?'[3]. De voorzitter, Dick Overkleeft, bekend 
IT -publicist, introduceert Theo Bemelmans als spreker met de woorden: 
"Waar hij vandaan kwam wist niemand, maar prof. Bemelmans was er 
ineens." En hij voegt daaraan toe: "Als hoogleraar Bestuurlijke lnfor
matiesystemen en Automatisering aan de afdeling Bedrijfskunde van de 
TH Eindhoven en als redacteur van het tijdschrift Informatie geniet hij 
alom bekendheid". 

2.1 Burgerlijke staat 

Theo Bemelmans wordt 24 februari 1943 te Heerlen geboren. Hij trouwt 
met Philomeen Wiertz en zij hebben twee kinderen: Erik en Yvonne. 

2.2 Doctoraalstudie en promotie Katholieke Hogeschool Tilburg 

Theo studeert van 1962 tot 1968 econometrie aan de Katholieke 
Hogeschool te Tilburg. Van 1968 tot 1973 is hij wetenschappelijk 
medewerker bij de vakgroep Bedrijfseconometrie. In die functie geeft hij 
college econornie in het propedeusejaar en kandidaats- en doctoraal
colleges bedrijfseconometrie. 

Opmerkelijk is dat hij in die tijd al een adviestaak vervult bij de overheid. 
Gedurende drie jaar is hij adviseur van de comrnissie Loevendie die als 
taak heeft 'de regering te adviseren met betrekking tot de capaciteit in 
aantallen studenten aan de medische faculteiten in Nederland'. Ook doet 
hij advieswerk voor het bedrijfsleven, onder andere bij DSM. 

Theo promoveert 9 september 1976 in de bedrijfseconometrie op het 
proefschrift Researchplanning in de onderneming [4]. Zijn promotoren 
zijn Prof. dr. P.A. Verheyen en dr. W. van Hulst. 

Het is een sterk kwantitatief gerichte studie, zoals verwacht mag worden 
van een bedrijfseconometrist. Theo beperkt deze kwantitatieve aanpak 
niet tot meetbare econornische begrippen zoals opbrengsten en kosten, 
maar besteedt veel aandacht aan het gebruik van scores voor allerlei 
criteria om de waarde van een researchproject te kwantificeren. 

Voor wie Theo Bemelmans aileen van later kent is het verrassend te zien 
dat het proefschrift vol staat met wiskundige symbolen, functies, matrices, 
en kansberekeningen. En Theo schrikt ook niet terug voor het 
maximaliseren van opbrengstfuncties door rniddel van dynarnisch 
programmeren. 

V errassend, in het licht van Theo' s latere ontwikkeling, is ook dat er 
nergens iets te vinden is over hoe researchplanning, het onderwerp van 
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Hoofdstuk 1. Theo Bemelmans 

zijn promotie, in het bedrijfsleven gebeurt. Volgens Theo werd je toen 
geacht daar ver vandaan te blijven. Ook als hij vele pagina's wijdt aan het 
werken met scores voor criteria, wordt niet beschreven om welke criteria 
dat zou kunnen gaan. Hierop geeft hij overigens drie jaar later een 
praktijkgerichte aanvulling in een artikel in Strategic Planning [5]. Een 
bijlage bij dit artikel be vat een 'Checklist for the Evaluation of Research 
Projects' met 150 criteria, verdeeld in 9 groepen. 

In het Iicht van zijn latere ontwikkeling is het ook opmerkelijk dat in het 
proefschrift zelfs geen aanduiding te vinden is die wijst op het bestaan 
van computers en geautornatiseerde informatieverwerking. 

Theo Bemelmans werkt overigens in zijn Tilburgse peri ode intensief met 
computers. Zo kan hij boeiend vertellen hoe berekeningen met grote 
matrices uitgevoerd werden op een IBM-1620 computer met zijn beperkte 
geheugencapaciteit. Daarvoor was een slimme decompositie in partities 
nodig met een aaneenscbakeling van invoer en uitvoer van tussen
resultaten via ponskaarten. Nacbtwerk. 

2.3 Oce van der Grinten 

Van 1973 tot 1978 werkt Theo Bemelmans bij Oce van der Grinten, een 
peri ode waarin hij ook met zijn promotiestudie bezig is. 
Als hoofd van de afdeling lnformatiesystemen Marketing draagt hij 
verantwoordelijkheid voor: 

het analyseren en structureren van beslissingsprocessen, in bet 
bijzonder op marketingterrein, en de daarbij behorende 
informatiebehoeften; 

- het vertalen van deze informatiebehoeften in geautornatiseerde 
system en; 
bet implementeren van systemen en het aanpassen van de organisatie 
indien dit laatste vereist is. 

Hij functioneert aan de gebruikerszijde van de informatiesystemen. Hij is 
contactpersoon voor de automatiseringsafdeling, waar de vertaling plaats 
vindt van informatiebeboeften naar systemen en waar deze systemen 
worden gebouwd. 

Vervolgens wordt Theo controller van de divisie Tekenkamermarkt; in 
bet Ocejargon de Business Unit Design Engineering. 

Bij Oce van der Grinten leert Theo in de praktijk en als gebruiker op 
welke wijze bestuurlijke informatiesystemen, in een bedrijfsomgeving 
opgezet, geimplementeerd en gebruikt kunnen worden. 
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Zijn ervaringen zijn herkenbaar in onderwerpen waaraan hij later als 
hoogleraar veel aandacht geeft: 

methoden voor de analyse van de informatiebehoefte (geen 
oberstrategie ); 
het 'gesloten lusprincipe': medewerkers zijn aileen te motiveren om 
betrouwbare invoergegevens voor informatiesystemen aan te leveren 
als zij er ook de vruchten van plukken; 
de implementatie en invoering van informatiesystemen; het werk 
houdt niet op als een informatiesysteem opgeleverd is; 
de noodzaak van een informatiebeleid. 

Theo zegt in zijn afscheidscollege dan ook dat hij bij Oce zijn beste 
informatieleerschool heeft gehad. 

Nog breder gesteld: bij Oce heeft hij ook het vak Bedrijfskunde in de 
praktijk geleerd. 

3. Bemelmans, de docent 

Drie auteurs van deze bundel, te weten (Gert) Nielen, Theeuwes en 
Verrijn Stuart vermelden, niet zonder trots, lid te zijn geweest van de 
benoemingsadviescommissie die Theo Bemelmans voor benoeming 
voordroeg. (Figuur I is een afbeelding van de advertentie waarop Theo 
had gereageerd.) Zo'n benoeming zou nu ondenkbaar zijn. Iemand met 
nauwelijks publicaties op zijn naam, behalve zijn proefschrift. En 
helemaal niets dat ook maar in de buurt komt van het vakgebied waarvoor 
hij wordt aangesteld. De persoonlijkheid van Theo Bemelmans moet voor 
de commissie doorslaggevend zijn geweest. Niet ten onrechte, zou later 
blijken. 

Hij wordt benoemd voor "het geven van onderwijs in de bedrijfs
econometrie, in het bijzonder de bestuurlijke informatiesystemen en 
automatisering". De aanduiding bedrijfseconometrie ben ik vervolgens 
nergens meer tegengekomen, maar Theo heeft het vaandel 'bestuurlijke 
informatiesystemen en automatisering' hooggehouden door de naam van 
'zijn' vakgroep en niet in het minst door de titel van zijn veelgelezen 
boek. 

In zijn intreerede, 'lnformatie en beslissing binnen een organisatie' [6], is 
een deel van zijn proefschrift terug te vinden in het gedeelte over 
waardebepaling van informatie, een onderwerp dat in zijn boek ook steeds 
een plaats behouden heeft, zij het in latere drukken in een bijlage. 

Als pijlers voor onderzoek en onderwijs in de bestuurlijke informatie
kunde ziet hij in zijn intreerede de besliskunde, de organisatiekunde en de 
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infonnatica. Of hij nu nog zo zwaar de nadruk op de besliskunde zou 
leggen waag ik te betwijfelen. Illustratief daarvoor zijn de titels van 
intreerede en afscheidscollege [7]: 

In zijn intreerede: 'Infonnatie en beslissing binnen een organisatie', 
ligt heel sterk de nadruk op het verband tussen infonnatie en beslissen, 
maar daarnaast ook op de relatie tussen organisatie en infonnatie. Er 
blijkt een relatief grote verwachting van decision support systernen en 
beslissingsmodellen. Binnen een ondernerning, zoals de titel aangeeft. 
In het eerste gedeelte van de zin "Voor het infonnatieproces geldt dat 
de besturing en de daarvoor benodigde infonnatie gekarakteriseerd 
kan worden als stabiel, routinematig en beperkt qua scope" is het 
latere P-B-I-model reeds te vinden. 
In zijn afscheidscollege: 'Infonneren en communiceren', ligt veeleer 
de nadruk op samenwerkingsverbanden met bijbehorende (inter
bestuurlijke) infonnatie-uitwisseling. 

3.1 Studenten 

Theo is een docent die in zijn colleges inzicht wil geven. Kennis speelt 
wei een rol, maar het gaat om analyse, overzichtelijkheid, systematisch 
analyseren en op een rij zetten, overzicht, modellen. 
Theo leert generaties studenten te denken volgens het P-B-I-model (figuur 
2). Ik verwacht dat, als aan zijn vroegere studenten wordt gevraagd wat ze 
zich herinneren van zijn collegestof, dan het P-B-I-model en de 
A-schema's (uit de ISAC-methode) hoog zullen scoren. Bij het 
begeleiden van afstudeerders constateer ik dat het P-B-1-model vaak 
verhelderend heeft gewerkt, maar van de A-schema's durfik dat niet zo te 
zeggen. 

Figuur 2: Het P-E-l-model 

Ook in deze bundel keert het P-B-1-model meennalen terug (Schuwer en 
Mantelaers), terwijl aileen op de kaft een A-schema te vinden is. 
Een ander element dat bij velen is blijven hangen is de oberstrategie, een 
uit het rij~e strategieen voor infonnatiebehoeftenbepaling: oberstrategie, 
referentiestrategie, ontwikkelstrategie en iteratieve strategie ( een rijtje 
gebaseerd op een artikel van Davis uit 1982 [8]). Zie hierover ook de 
bijdrage van Dietz. 
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Theo legt in zijn colleges, net zoals in zijn hoek, voortdurend het verband 
tussen informatiesystemen en de organisatie waarbinnen de systemen 
worden gebruikt. Binnen een opleiding van bedrijfskundigen mag ook 
niet anders verwacht worden. Theo wijst er steeds op dat informatie
systemen zo ontwerpen moeten worden dat inputverzorgers ook 
belangrijke outputgebruikers zijn ([9], pag 287). Bemelmans spreekt dan 
over het 'gesloten Ius' -principe en over de 'vervuiler betaalt', zie ook het 
artikel van Luitjens in deze bundel. 

Hij illustreert zijn boodschap voortdurend met voorbeelden, geen 
geconstrueerde illustraties, maar praktijkervaringen (figuur 5). Daarbij 
maakt hij intensief gebruik van zijn vele contacten met de praktijk als 
adviseur en als begeleider van afstudeerstudenten in bedrijven. 

De erkenning van de waarde van zijn colleges komt al snel na zijn start in 
Eindhoven, doordat de collegedictaten in toenemende mate buiten de TH 
gebruikt worden. Zo ontstaat op natuurlijke wijze vanuit het onderwijs, en 
beinvloed door de praktijk, een leerboek van allure. 

3.2 Afstudeerders 

Het brede gebied waarop Theo Bemelmans zich beweegt, kan worden 
afgelezen uit het overzicht van de afstudeeropdrachten in deze bundel. 

In het begin ligt de nadruk op informatieanalyse en analyse van 
informatiebehoeften. Vanaf 1982 komt het ontwerpen van informatie
systemen naar voren in de analyse en het gebruik van methoden voor 
systeemontwikkeling. Opdrachten op het gebied van softwarekwaliteit en 
het begroten van automatiseringsprojecten liggen in het verlengde hier
van. Ornstreeks 1985 verschijnen de afstudeeropdrachten op het gebied 
van informatiebeleid en informatieplanning. 

Daamaast zijn er steeds afstudeeronderwerpen op het gebied van de 
ondersteuning van management met behulp van informatiesystemen. Dit 
gaat dan over decision support systemen en kennissystemen of recent over 
gedistribueerd elektronisch vergaderen (van RABO-directeuren). Voor 
deze laatste opdracht kreeg de betreffende student, Jasper de Rooij, de 
KIVI-prijs (november 2003). 

Theo is met zijn tijd meegegaan. Hij is een van de initiatiefnemers van het 
HKNet project, waarin honderden studenten uit HongKong, Tilburg, 
Eindhoven en Orlando in virtuele teams samenwerken. Doel van het 
project is het bouwen van een website. Mede dankzij Theo is dit project in 
de loop der jaren uitgebreid en heeft het geleid tot een aantal weten
schappelijke publicaties. Meer over dit project is te vinden in het artikel 
van Van Genuchten, Vogel en Rutkowski in deze bundel. 
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3.3 Promovendi 

Een gelijksoortig beeld, maar meer geprononceerd, zien we bij de 
onderwerpen van de proefschriften waarbij Theo Bemelmans als eerste of 
tweede promotor optreedt. (Zie het overzicht hiervan in dit hoek.) 

Ook daar informatie-eisen (Van Rijn, Martin), informatiestrategie, 
informatiemanagement en informatieplanning (Theeuwes, Achterberg, 
Hopstaken/Kranendonk, Greveling). Andere vormen van management 
van informatiesystemen betreffen de onderliggende architecturen en 
infrastructuur (Van Waes, Grijpink, Matthijsse) of het beheer van de 
middelen (Looijen, Mantelaers, Feng). De economische aspecten komen 
aan de orde bij Renkema en Lobry/Wolfsen. 

Methodes voor softwareontwikkeling komen aan de orde bij Vonk en 
Dietz. Op het gebied van management en organisatie van software
ontwikkeling mogen we spreken van schoolvorming rond Bemelmans. 
(Heemstra, Van Genuchten, Trienekens, Renkerna, Van Solingen, Punter 
en Balla). 

Diverse proefschriften zijn gericht op informatieondersteuning van het 
management (Eloranta, Vander Heijden, Schuwer, Peters-Groot, Howard, 
Cullen en Pijpers). 

Het begeleiden van promovendi houdt altijd Theo's belangstelling. In de 
periode tussen 1990 en 1998 is hij zo zwaar belast met organisatorische 
taken dat hij geen afstudeerders kan begeleiden, maar de promoties gaan 
in die tijd wei door. 

Zijn promovendi spreken over Theo Bemelmans als iernand die vooral 
stimulerend bezig was. In het artikel van Heemstra wordt dit aardig 
beschreven. Maar daar blijft het niet bij. Hij staat ook bekend om de vele 
detailcorrecties, waardoor concepten sterk rood gekleurd bij de 
promovendus terugkeren. 

Bij de promovendi is een relatief groot aantal extemen, mensen die hun 
promotie deden naast en op basis van hun werk in de praktijk. Evenzo 
vinden we nu onder hen die bij Theo gepromoveerd zijn, praktijkmensen 
bij overheid en bedrijfsleven. Daamaast is er een aantal dat in de 
wetenschap is doorgegaan, waaronder negen hoogleraren. 
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4. Bemelmans, de bestuurder 

4.1 Vakgroepleider 

Vanaf zijn binnenkomst is Theo de voorzitter, de trekker en de stimulator 
van de nieuwe vakgroep BISA (Bestuurlijke Informatiesystemen en 
Automatisering). Snel vindt deze groep zijn erkenning tussen de andere 
vakgroepen. In een tijd waarin automatiseringsmensen veelgevraagd en 
schaars zijn, weet Theo toch mensen aan te trekken, die nodig zijn voor de 
groei van de vakgroep. Hij richt zich daarbij sterk op mensen uit het 
bedrijfsleven. Fameus is de aandachttrekkende advertentie die hij laat 
plaatsen "Wordt het geen tijd om een komma in uw carriere te plannen?" 
(figuur 3). Dit levert vier nieuwe vakgroepmedewerkers op waarvan drie 
lange tijd, of zelfs tot nu toe, bij de vakgroep zullen blijven; voor hen dus 
bepaald geen komma in hun loopbaan. 

Succesvol is ook het aantrekken van parttime medewerkers, die in het 
bedrijfsleven werkzaam zijn of recent gepensioneerd. Hun bijdrage is 
vooral gericht op het begeleiden van afstudeerders. 

Theo Bemelmans is de onbetwiste leider van de vakgroep. Wanneer Hans 
Wortmann het voorzitterschap van hem ovemeemt, kost het een ieder, 
inclusiefTheo, moeite om daaraan te wennen. 

In die tijd heeft Theo nog meer op het oog dan een vakgroep binnen de 
opleiding Bedrijfskunde. Uit een interview in 1983 [10]: "Plannen voor 
een nieuwe studierichting Bestuurlijke Informatiekunde (BIK) zijn 
landelijk ontwikkeld maar nog niet door het ministerie goedgekeurd. Ook 
de afdeling Bedrijfskunde wil en kan zo'n opleiding verzorgen. Eigenlijk 
doen we dat al vijf jaar, zij het niet als studierichting maar als 
afstudeerspecialisatie." Het getouwtrek binnen de universiteit over aparte 
opleidingen informatiesystemen, al of niet interfacultair, speelt al v66r de 
komst van Theo en zal ook na zijn vertrek nog wel doorgaan. 

Theo is ook in belangrijke mate de sfeermaker van de vakgroep. Vooral 
tijdens de lunchpauzes verzamelt de vakgroep zich op het secretariaat om 
in een zeer geanimeerde stemming de faculteit, de universiteit en de hele 
wereld op vaak hilarische wijze te belichten. 
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12 



Thea Berne/mans: docent, bestuurder, levensgenieter 

4.2 Faculteitsbestuurder 

Vele jaren geeft Theo Bemelmans leiding aan de faculteit Technische 
Bedrijfskunde, later Technologie Management, als vice-decaan of als 
decaan. 

1983- 1986 
1988- 1992 
1992- 1996 
2001-2002 
2002-2003 

plaatsvervangend decaan 
plaatsvervangend decaan 
decaan 
vice-decaan 
decaan 

In die jaren staat hij voor moeilijke opgaven die veel inzicht, over
tuigingskracht en diplomatie vereisen. Met veel stuurmanskunst brengt hij 
de fusie van de faculteiten Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen 
(met de opleiding Techniek en Maatschappij, TEMA) en Technische 
Bedrijfskunde (BDK) tot stand. Veel diplomatie is ook nodig voor de 
invoering van de structuur met capaciteitsgroepen, onderwijsdirecties en 
onderzoekscholen. Hij zet het traject in om de erkenning van de vijfjarige 
studieduur voor de opleidingen Technische Bedrijfskunde en Techniek en 
Maatschappij bij de overheid voor elkaar te krijgen. In zijn laatste 
decanaat vergt de opzet van de bachelor-masterstructuur (BaMa) veel 
aandacht. De vasthoudendheid waarmee hij deze gevechten voert dwingt 
bewondering af, al leggen sommigen alleen uitgeput door Theo's 
vasthoudendheid het hoofd in de schoot. 

Na zo'n periode als decaan ofvice-decaan plant hij steeds weer zijn plaats 
in te nemen als hoogleraar bij zijn vakgroep. Maar dat wordt telkens 
opnieuw verstoord doordat er een beroep op hem wordt gedaan een 
vrijgevallen managerstaak op zich te nemen. Dat gebeurt onder andere in 
2002 bij het onvoorziene vertrek van de decaan naar het College van 
Bestuur. 

4.3 Intermezzo: directeur IPO 

In de periode 1997-1999 neemt Theo Bemelmans op verzoek van het 
College van Bestuur de functie op zich van wetenschappelijk directeur 
van het IPO, Centrum voor Mens Systeem Interactie. Het IPO is in 
problemen geraakt door het afuaken van Philips, samen met de TU/e 
partner in dit instituut, dat in de voorafgaande decennia een grote 
wetenschappelijke naam heeft opgebouwd. 

Na de vele organisatorische troebelen betekent Theo's optreden een 
nieuwe bron van stabiliteit, in welke periode hij ook het IPO-onderzoek 
nationaal en met succes profileert. Hij stort zich met gedrevenheid in de 
onderzoeksprogrammering en brengt daar groot enthousiasme voor op, 
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met soms misschien wat al teveel oog voor detail. Niettemin is de status 
van het IPO in het kader van andere strategische overwegingen al 
verzwakt en begint langzamerhand de steun voor dit soort onderzoek weg 
te vallen. Voor hem en voor bet IPO, althans wat daar nog van rest, is dit 
uiteraard een grote bron van fiustratie, mede door bet gebrek aan 
bestuurlijke steun. Uiteindelijk neemt hij teleurgesteld afscheid van de 
onderzoekstraditie die hij zozeer bewonderde. 

5. Bemelmans, de publicist 

Theo Bemelmans verwerft in Nederland grote bekendheid met zijn 
publicaties. Zijn leerboek Bestuurlijke Informatiesystemen en Auto
matisering draagt daar aan bij en vooral zijn artikelen in bet tijdschrift 
Informatie. 

5.1 Bet leerboek Bestuurlijke Informatiesystemen en Automatisering 

De eerste druk van dit boek verschijnt in 1981 [11], dus drie jaar na zijn 
aantreden op automatiseringsgebied. Het is bijzonder hoe hij, na zo'n 
relatief korte tijd, bet gebied van de informatiesystemen, met al zijn 
wildgroei en improvisaties, zo goed in kaart weet te brengen. Terecht 
wordt bet boek geroemd om zijn overzichtelijkheid en compleetheid. 

Het boek wordt dan ook gebruikt in vele opleidingen op universiteiten, 
hogescholen en andere opleidingsinstituten. Waarschijnlijk wordt bet nog 
meer gebruikt als naslagwerk dan als leerboek. Wie bet boek eenmaal 
heeft gebruikt, grijpt er vaak op terug. Mantelaers vermeldt in zijn 
bijdrage aan deze bundel, en voor vele anderen geldt dit net zo, dat Theo's 
boek steeds als 'bijbel' onder handbereik staat. Mij valt dat ook op sinds 
ik bet boek een aantal maanden geleden uitleende en tot op heden niet 
terugkreeg. 

Ma 13/2 trein 1 0.18 L'wrd
Zwolle jij stud. Nijm.Harl., ik 
soli Den H., BOEK SEMEL
MANS, zou je graag weer
zien. Tei.D5116-5205 

Figuur 4: De maatschappelijke impact van het hoek van Bemelmans 
Advertentie in een regionaal dagblad 1984 

In de lijst van Theo's publicaties, die in deze bundel is opgenomen, is te 
zien hoe steeds nieuwe drukken verschijnen, tot de zevende druk van 
1998 [9]. Maar schijn bedriegt, want van deze zevende druk is inmiddels 
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de vijfde oplage verschenen. Theo schijnt al begonnen te zijn aan een 
nieuwe herziene druk, of heeft althans het voornemen daartoe. En als 
Theo zich iets voorneemt ... 

In zijn boekbespreking, in het tijdschrift Informatie, van de derde druk, 
geeft Van Reeken [12] een aardig overzicht van de verschillen tussen de 
eerste en de derde druk. Het zou mooi geweest zijn als we in deze bundel 
deze vergelijking zouden doortrekken naar de zevende druk, helaas 
ontbreekt de tijd daarvoor. Van Reeken vermeldt dat van de eerste tot de 
derde druk de omvang van het hoek stijgt van 309 naar 384 bladzijden. 
Hij komt dan tot de conclusie dat dit een treffend voorbeeld is van de 
informatie-explosie. Bemelmans heeft deze explosie echter onder controle 
gehouden; de zevende druk telt 300 bladzijden, zij het met een grotere 
bladspiegel en een kleinere letter. 

5.2 Vakpublicaties 

Theo heeft een belangrijke invloed op de automatiseringspraktijk in 
Nederland door zijn stroom van artikelen in het tijdschrift Informatie. Hij 
is van 1980 tot 1990 lid en later voorzitter van de redactie. Spraakmakend 
is de serie artikelen over ontwikkelingsmethoden waarvan hij als redac
teur de stimulator en coordinator is (1981-1983) [13]. 
Later publiceert hij vooral in Management & Informatie, waarvan hij van 
1995 tot 2001 redacteur is, en in IT-Monitor, een tijdschrift gerelateerd 
aan de BIK-opleiding (Bestuurlijke Informatie Kunde) van de Universiteit 
Tilburg. 

Het zal geen verwondering wekken dat in zijn publicaties dezelfde 
interessegebieden terugkeren die bleken uit afstudeerrapporten en 
promoties. 

Voeg daarbij nog de artikelen in congresbundels en niet te vergeten het 
voorzitterschap van de redactie van het polyautomatiseringszakboekje, 
(1500 bladzijden!), later het ICT-zakboekje, dan ontstaat een beeld van 
iemand met een enorme inzet om informatie over te dragen. 

Theo ziet dat als een soort roeping. In een interview bij zijn afscheid van 
Management & Informatie [ 14] zegt hij: 

"Goed onderzoek doe je met een team van staf, promovendi en 
studenten dat zich specialiseert op een bepaald terrein. Zo 'n team 
toetst uiteraard zijn resultaten in de wetenschappelijke tijdschriften en 
op congressen. Maar een goed onderzoeksteam legt ook verant
woording af aan de maatschappij. Onder meer door overdracht van 
kennis in vaktijdschriften zoals Management & Informatie tot en met 
optredens in tv-programma's als Nova. " 
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Theo richt zich in de periode van 1978 tot 1999 vooral op publicaties in 
Nederlandse vaktijdschriften. Hij schrijft in die tijd zeven Engelstalige 
publicaties. Maar vanaf 2000 staan 14 Engelstalige wetenschappelijke 
publicaties mede op zijn naam. En dat ondanks het feit dat hij dan vice
decaan en decaan is. 

Stort Theo zich nu ook in de wetenschappelijke race om de meeste 
publicaties in internationale toonaangevende tijdschriften? 

Dat is niet te verwachten. Onverhuld spreekt hij zijn zorg hierover uit in 
het hiervoor genoemde interview in Management & Informatie: 

"Het is jammer dat in de academische wereld de laatste jaren het 
accent eenzijdig is komen te liggen op het publiceren van 
wetenschappelijke artikelen in internationale tijdschriften. Dat heeft te 
maken met die verziekte "publish or perish "-cultuur, waarin 
onderzoekers worden afgerekend op punten die ze vergaren door 
aileen academische artikelen te publiceren. Het is publiceren om te 
publiceren. Of lets ook nog relevantie heeft voor de maatschappij is 
nauwelijks meer aan de orde. " 

6. Theo Bemelmans; de maatschappelijk hetrokkene 

De bekendheid van Theo Bemelmans in Nederland · op verschillende 
terreinen is bepaald niet aileen gebaseerd op zijn publicaties. Zijn invloed 
nam sterk toe doordat hij steeds meer werd gevraagd om maatschappelijk 
relevante functies op zich te nemen buiten de eigen universiteit. Tabel 1 
geeft hiervan een beeld. 

Op universitair gebied zijn dat vooral bestuurlijke functies, eerst op het 
gebied van informatica en informatiesystemen, later op een breder gebied, 
bijvoorbeeld als curator. 

Wessels wijst in zijn bijdrage op Theo's betekenis als intermediair tussen 
verschillende bastions. Ook uit andere hoek werd ik geattendeerd op deze 
rol. 

Vaak is hij lid van adviescommissies die overheidsbeleid moeten uitzetten 
voor de automatisering op een bepaald gebied. Boeiend kan Theo 
vertellen over de problematiek van de vastgoedregistratie en van de 
automatisering bij de politie. 

Hij stelt zich ook beschikbaar voor allerlei maatschappelijke organisaties. 
"Als geen ander in staat moeilijke zaken eenvoudig uit te leggen", zoals 
Keyzer c.s. in hun artikel over de Rheco-organisatie schrijven. 
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Tabell: Thea Berne/mans als bestuurder en adviseur buiten 
de eigen universiteit (lijst is verre van compleet) 

Functies op universitair gebied 
Lid bestuur Sion binnen NWO voor informatica, 1985-1990. 
Voorzitter Wetenschappelijke Raad van het Instituut voor Informatie 
Technologie voor Productie-automatisering, 1986-1991. 
Voorzitter Technisch Wetenschappelijke Adviesraad (TW AR) 
Informatica-onderzoek in het kader van het Informatica 
Stimuleringsplan, 1989-1992. 
Vice-voorzitter curatorium Stichting Mathematisch Centrum 
Amsterdam, 1993-1996. 
Curator KMA, 1996-2001. 
Voorzitter CCTO, Nederlandse Certificatiecommissie voor de 
Opleidingen tot Technologisch ontwerper, 2000-2003. 
Voorzitter onderwij svisitatiecommissie Bestuurlijke Informatiesyste
men VSNU, 2002. 

Adviesfuncties bij de rijksoverheid 
Voorzitter Commissie Structuurschets Vastgoed-Informatie (CSVI) 
van de Raad voor Vastgoedinformatie (RA VI), 1989-1991. 

- Lid van de regiecommissie (standaardisatiecommissie) voor de 
politieautomatisering, 1998-2002. 

- Lid overheidscommissie Kostenverrekening Overheidsinformatie, 
2000. 
Lid Raad van Advies College Bescherrning Persoonsgegevens, vanaf 
2000. 

Maatschappelijke functies 
Lid bestuur Nederlands Genootschap voor Informatica, 1980-1985. 
Voorzitter Vereniging van Register Informatici, VRI, 1990-1995. 
Voorzitter bestuur Rheco, Stichting voor elektronische 
berichtuitwisseling en communicatie-infrastructuur tussen o.a. 
ziekenhuizen, huisartsen en apothekers in Oost Brabant, 1996-2002. 
Daarna adviseur. 

- Secretaris en daarna voorzitter van het bestuur van de Stichting PMT, 
Platform Medische Technologie, vanaf 1999. 
Voorzitter bestuur Stichting Kenniswijzer in kaderprogramma 
Horizon,vanaf2002 

17 



Hoofdstuk 1. Theo Berne/mans 

Daamaast is Theo vooral in de jaren 1985 tot 1995 een veelgevraagd 
gastsspreker, voorzitter of gespreks1eider van conferenties (20 tot 30 keer 
per jaar). 

Bovendien is hij vele jaren parttime verbonden aan een adviesbureau: 
- a1s partner bij Twijnstra Gudde N.V. 1986-1992 
- als deeltijds senior adviseur bij Het Expertise Centrum (HEC) in Den 

Haag (adviesbureau voor overheidsautornatisering), vanaf 1992. 

Theo Bemelmans heeft een uitgesproken opvatting: rnaatschappe1ijke 
dienstverlening is naast onderwijs en onderzoek een essentieel onderdeel 
van de universitaire taak 

Deze maatschappelijke dienstverlening heeft in het geval van Theo ook 
rijke1ijk vruchten afgeworpen voor de universiteit, duidelijk een syn
ergetisch effect. Wie colleges bij Theo heeft gevolgd, of werkbespre
kingen met hem heeft meegemaakt, weet hiervan. Deze colleges en 
werkbesprekingen werden steeds gelardeerd met praktijkvoorbeelden, 
vooral met betrekking tot de organisatorische aspecten van de automa
tisering. Zo illustreert hij zijn betogen en publicaties vele malen met 
voorbee1den uit de vastgoedregistratie met haar grote en complexe 
gegevensinfrastructuren. 

Figuur 5: Een favoriet voorbeeld bij Bemelmans; de vastgoedregistratie 
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7. Theo Bemelmans, de levensgenieter 

Het klinkt na bet bovenstaande onwaarschijnlijk, maar Theo Bemelmans 
heeft nog tijd over voor een prive-leven. Deze formulering wekt de indruk 
dat zijn prive-leven voor hem op de tweede plaats komt. Verre van dat. 

Theo heeft in de eerste plaats aandacht voor zijn gezin. Zijn Filomeen 
staat centraal in zijn Ieven. 

Maar daarnaast heeft hij ook nog tijd voor: 
- voetbal, een aantaljaren begeleider van eenjeugdteam, later voorzitter 

van een voetbalvereniging in Nuenen, 
tennis, seniorencompetitie, 
zwemmen, in het hooggeprezen TU/e-bad, 
bridge, vaste avond in de week, vaste partner: Filomeen, 

- Rotarybijeenkomsten; naar eigen zeggen omdat hij dan tenminste een 
avond in de week op tijd, om acht uur 's avonds, thuis is, 

- wandelingen in de natuur, 
fietsen, deze zomer mogelijk naar Santiago de Compostela, 
klassieke muziek en opera (concertbezoek of via de walkman tijdens 
wandelingen). 

In gezelschap is hij de gangmaker, boeiend verteller met veel humor, 
steeds beschikkend over sterke verhalen, niet aarzelend om zaken de 
daarvoor nodige kleur te geven. Op feesten amuseert hij niet aileen 
collega's en vakbroeders, maar weet hij iedereen te boeien met zijn 
verhalen. 

Verder is Theo een groot genieter van een goed glas wijn, liever nog een 
fles, zoals past bij een causeur in een plezant gezelschap. 

Een emstige operatie in het jaar 2000 en de nasleep daarvan, hebben 
Theo' s I even sterk bei:nvloed. Dat werd niet zo zeer veroorzaakt door 
fysieke beperkingen, maar vooral door het ervaren van de 
betrekkelijkheid van allerlei zaken. In een gesprek gaf hij aan, deze 
periode ervaren te hebben als een soort retraite, die zijn afscheid van nu 
heeft bespoedigd. 

Theo was steeds inspirerend en stimulerend; teamgeest kwekend. 
Dat gaan we allemaal missen. 
Ofwat staat ons nog te wachten? 
De uitspraak "Bemelmans was er ineens" bleek niet echt waar, althans 
overtrokken. 
Zou "Bemelmans verdween ineens" dan wei waar kunnen worden? 
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PBI en ELO's: twee aparte werelden 

Robert Schuwer 

Samenvatting 
Een van de lessen die een hele generatie informatici en informatie
kundigen heeft geleerd van Thea is dat bepalen van de informatie
behoeften moet worden afgeleid uit procesbeschrijvingen en de besturing 
ervan. Deze denkwijze staat bekend als "het PBI-model". In de wereld 
van elektronische leeromgevingen (ELO) lijkt veelal een technology push 
aanpak gevolgd te worden wanneer ELO's worden vergeleken en lijkt 
weinig aandacht aan de te ondersteunen processen te worden ge
schonken. In deze bijdrage een analyse van de wereld van de ELO 's en de 
bijdrage die het PBI-model daarin kan hebben. 

1. Inleiding 

Mijn eerste kennismaking met de (toen nog zo geheten) vakgroep BISA 
en het gelijknarnige vak dateert uit 1983 toen ik ( op afstand) als 
werkstudent informatica het vak BISA volgde. Voor dit vak moest "het" 
boek Bestuurlijke Informatiesystemen en Automatisering [I] worden 
bestudeerd. Voor deze bijdrage leek het me aardig om uit te gaan van 
deze "oer-versie" in plaats van van een later verschenen versie. Afscheid 
nemen leidt toch ook tot een beetje nostalgie en in die zin is deze versie 
van het boek van Theo voor rnij nostalgisch. Tevens zijn de meeste 
denkbeelden die in die versie behandeld werden heden ten dage nog 
steeds toepasbaar. Centraal in dat boek stond een zienswijze voor het 
ontwikkelen van informatiesystemen die in latere versies van het boek het 
"PBI-model" zou worden genoemd. Dit model beschrijft hoe in de 
definitiefase van een systeemontwerp de informatiebehoeften worden 
bepaald uit een beschrijving van de bedrijfsprocessen en hun besturing 
die door het te bouwen informatiesysteem worden ondersteund. In die tijd 
zette ik rnijn eerste schreden op een informatica-carrierepad en de ideeen 
achter dit model zijn vanaf die tijd rnijn leidraad geworden. Varianten op 
deze denkwijze gaan uit van gegevens of objecten, maar de 
achterliggende idee is hetzelfde. Uit eigen waamerning durf ik te stellen 
dat in informatiekunde-land deze denkwijze algemeen gevolgd wordt bij 
ontwikkeling van informatiesystemen. Standaardpakketten bijvoorbeeld 
gaan uit van procesmodellen en starten een implementatietraject met 
procesmodellering. 
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Anderhalf jaar geleden maak:te ik een overstap naar de wereld van het 
leren op afstand. In deze wereld wordt veel gebruik gemaakt van 
elektronische leeromgevingen (ELO). Kort door de bocht omschreven is 
een ELO een infonnatiesysteem voor ondersteuning van leerprocessen. 
Na kennismaking met en bestudering van een aantal ELO's moest ik tot 
mijn verbazing vaststellen dat wat in informatiekunde-land inmiddels 
vanzelfsprekend is, in de wereld van de ELO's nog nauwelijks bekend 
lijkt. In deze bijdrage wil ik een nadere analyse maken van de wijze 
waarop huidige ELO's processen ondersteunen en de verbeteringen die 
er kunnen plaatsvinden wanneer bij ontwikkeling van het PBI-model zou 
worden uitgegaan. 

Orndat het boek van Theo bestuurlijke informatiesystemen als onderwerp 
heeft waarbij het object van beschrijving een organisatie en haar 
processen is, moet aannemelijk worden gemaakt dat de theorie ook 
toepasbaar is op modelleren van leerprocessen om de gewenste 
ondersteuning door een ELO te achterhalen. In het boek wordt uitgegaan 
van de systeemleer en de beschrijving ervan middels black boxes met een 
input, output en stuurmedium. Deze systematiek is onverkort van 
toepassing bij leerprocessen. Ook bij de beschrijving van de soorten 
processen en haar besturing (o.a. het model van Blumenthal) wordt 
zodanig geabstraheerd van een organisatie dat het ook toepasbaar is op 
leerprocessen die bij een individu of een groep lerenden plaatsvinden. 

Nog een opmerking over terminologie. Door sommigen wordt het PEl
model ook wei het "PBI-paradigma" genoemd. Een paradigma wordt in 
de wetenschapsleer omschreven als "Opvattingen, waarden, en gewoon
ten die een groep wetenschappers gemeenschappelijk hebben en als 
maatstaf dienen voor de bepaling of iemand "dezelfde" discipline 
beoefent als die wetenschappers.[2]". Ervan uitgaande dat het PBI-model 
een product is van de discipline "informatiekunde" heeft het PBI-model 
voor deze discipline niet de rol van toetssteen zoals in de omschrijving 
van een paradigma staat. 

2. Analyse van ELO's 

Om een beeld te krijgen van wat bij de selectie van een ELO belangrijke 
kenmerken zijn is een aantal bronnen geraadpleegd waar dergelijke 
selectiecriteria staan beschreven. 
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Op [3] staan vergelijkende overzichten van een zestal in Nederland 
veelgebruikte ELO's. De kenmerken worden hier in een vijftal cate
gorieen ingedeeld: 
1. Leren, begeleiden, cornmunicatie en samenwerken (bv. Is er een 

zoekfunctie? Is het systeem gericht op een studieprograrnma per 
groep? Is er voortgangsregistratie?) 

2. Content en Toetsen (bv. Bevat het systeem een ingebouwde tool om 
cursussen te maken? Kunnen de gebruikelijke bestandsformaten 
gebruikt worden?) 

3. Organisatie en Beheer (bv. Kan er gewerkt worden met grote aan
tallen gebruikers? Kan de gebruiker persoonlijke instellingen aan
brengen?) 

4. Interface, Look & Feel en Technisch (bv. Is er een helpfunctie? 
Ondersteunt het systeem drag-and-drop?) 

5. Kosten, Business (bv. Gegevens van producent, leverancier, reseller) 

Elders op [3] zijn aandachtspunten geformuleerd voor het kiezen van een 
ELO. Deze aandachtspunten vallen in drie categorieen uiteen: 
1. Wat is uw gebruikssituatie? Hierbij wordt een ELO beschouwd als 

een instrument wat leren op afstand ondersteunt. Flexibilisering en 
kostenbesparing moeten dan de voordelen zijn die een ELO kan 
leveren. 

2. Welke eisen stellen student en systeembeheerder? Hierbij worden zes 
rollen onderscheiden ( o.a. systeembeheerder, ontwikkelaar, docent of 
begeleider en student) 

3. Typen ELO's (geintegreerd ofniet-gei:ntegreerd) 

Nadere analyse van deze criteria leert dat voomamelijk van niet
fcuntionele of kwaliteitseisen wordt uitgegaan wanneer ELO's worden 
geselecteerd. Daamaast wordt (met name bij de analyse van een 
gebruikssituatie) veelal een technologie ingang gekozen door te 
beschouwen welke mogelijkheden een ELO biedt en te bezien of die 
mogelijkheden tot een voordeelleiden voor de organisatie. 

In [ 4] staan de volgende typen criteria genoemd die de keuze van een 
ELO bepalen: 
1. Onderwijsvisie (visie op de wijze waarop een leerproces opgebouwd 

wordt met typen leertaken) 
2. Technische infrastructuur 
3. Continulteit en bedrijfszekerheid 
4. Gebruiksvriendelijkheid en -gemak 
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Uitgaan van een onderwijsvisie bij de selectie van een ELO sluit het 
meeste aan bij de PBI-gedachte. De auteurs merken daarbij echter op dat 
dit een aantal vragen oproept zoals: 

Hoe omgaan met verschillende onderwijsvisies die er bestaan binnen 
een organisatie? 

- Hoe vast zijn onderwijsvisies? 

Deze vragen illustreren dat leerprocessen in de terminologie van Theo een 
adaptieve sturing nodig hebben. In [ 1] staat beschreven wat dit betekent 
voor de eigenschappen die een ELO zou moeten hebben. In deze context 
voert het te ver daar gedetailleerd op in te gaan. 

Van de aanbodkant bekeken bieden de meeste ELO's generieke 
ondersteuning voor processen als ontwikkelen en beheren van 
onderwijsmateriaal, aanbieden van kennisbronnen, communicatietools 
(zowel synchroon (via chat) als asynchroon (via discussieforums)), 
toetsing en administatieve processen. In feite wordt hier het "klassiek 
klassikale onderwijs" gesubstitueerd door een ELO [5]. Er wordt niet 
uitgegaan van de tegenwoordig zo gewenste competentiegerichtheid in de 
leerprocessen en maatwerk leerpaden voor de lerenden zijn niet mogelijk. 

Dit inzicht heeft in de laatste jaren geleid tot een aantal ELO's waarbij bij 
de ontwikkeling is uitgegaan van een onderwijsvisie vertaald in eigen
schappen van leerprocessen. Het volgende hoofdstuk bespreekt een twee
tal van deze leeromgevingen. 

3. Witte raven 

In 1998 is op de Open Universiteit Nederland gestart met de ontwikkeling 
van Educational Modeling Language (EML). Deze taal is geilnplemen
teerd in XML. De taal definieert "tags" voor het modelleren van 
elektronisch onderwijsmateriaal, uitgaande van een didactische visie op 
dat onderwijsmateriaal. Deze didactische visie wordt gekenrnerkt door de 
volgende eigenschappen [6]: 

Studenten en stafleden voeren leeractiviteiten of ondersteunende 
activiteiten uit 

- Een leeractiviteit bestaat uit taken, eventueel verdeeld in subtaken 
De taken zijn ofWel geordend in een bepaalde sequentie ofWel door de 
personen te selecteren 

- Iedere persoon vervult een of meer rollen 
- Taken en activiteiten zijn geordend op basis van de verschillende 
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Met EML is bet mogelijk bet didactische scenario voor een stuk leerstof 
toolonatbankelijk te beschrijven. Inmiddels is EML door bet IMS
consortium, onder de naam IMS-Leaming Design, geaccepteerd als een 
standaard voor de beschrijving van elektronische leerstof. 

Een ELO waarin de EML-documenten kunnen worden "afgespeeld" is 
bet momenteel in ontwikkeling zijnde Edubox. Binnen bet samen
werkingsverband Digitale Universiteit is, eveneens uitgaande van de 
denkbeelden achter EML, de ELO Sophia ontwikkeld. De didactische 
basis voor Sophia ligt in bet onderkennen van een aantal leertaken 
(bijvoorbeeld studietaak, dicussietaak, examentaak), waaruit (individuele) 
leerpaden kunnen worden samengesteld. 

Wat in feite in de taal EML besloten ligt is, is een analyse van een 
leerproces (rniddels een beschrijving van P-kenmerken) en de besturing 
ervan (rniddels een beschrijving van de B-kenmerken). De 1-kenmerken 
kunnen van daaruit worden afgeleid en de bijbehorende ondersteuning is 
geimplementeerd in de genoemde ELO's. Hierdoor is de resulterende 
leerstof optimaal afgestemd op de leerprocessen die de lerende moet 
doormaken waardoor eenvoudiger een optimaal leerresultaat kan worden 
bereikt. 

In bet volgende hoofdstuk zal ter illustratie bet PBI-model worden 
toegepast op groepsleerprocessen. 

4. Voorbeeld: PBI en ondersteuning voor samenwerkend leren 

Steeds vaker wordt, zowel in bet reguliere onderwijs als bij commerciele 
opleidingen, gebruik gemaakt van groepsleerprocessen. Naast de 
kennisoverdracht brengt een dergelijk leerproces ook "soft skills" als 
samenwerken en communiceren aan bij de deelnemers. Delen van een 
dergelijk leerproces kunnen computerondersteund worden. Een voorbeeld 
hiervan levert bet reeds enkele jaren aan de TUE uitgevoerde HKNET
project, waarbij Theo ook was betrokken ([7]). 

Het vakgebied dat zich bezighoudt met computerondersteund 
samenwerkend leren, CSCL (Computer Supported Collaborative 
Learning), was bet onderwerp van een conferentie in juni 2003. In [8] 
staan de trends en de state-of-the-art op dit vakgebied beschreven. Een 
van de observaties is dat een verschuiving plaatsvindt van een 
transrnissie-leerproces via een leerproces door sociale interactie naar een 
genetwerkt leerproces (d.i. een virtueel groepsleerproces). Voor ieder van 
deze typen leerprocessen zijn de volgende P en B kenmerken te 
destilleren met van daaruit een aantal 1-elementen (zie tabell). 

47 



Hoofdstuk 2. Systeemontwerp en -architectuur 

Tabe/1: PBJ-beschrijving voor 3 typen samenwerkend leerprocessen 

Transmissie Sociale interactie Genetwerkt leren 
p - het structureren - actieve - actieve 

van eigen structurering van structurering van 
leeractiviteiten eigen leeractiviteiten eigen 
gebeurt niet actief - informatie vanuit leeractiviteiten 
- leeractiviteiten, diverse bronnen van - informatiestroom 
omgeving en buiten de groep tussen lerenden 
methodiek van - discussies binnen onderling en tussen 
leren is vast de groep lerenden en experts 
- informatie-stroom - informatiestroom buiten de groep 
loopt tussen de tussen lerenden - resultaat wordt 
docent en onderling, tussen niet altij d direct 
studenten. lerenden en experts geverifieerd. 
- resultaat aileen buiten de groep en Indirecte verificatie 
door docent tussen lerenden en (bv. door toename 
geverifieerd docent van waardering 

- resultaat door voor de lerende 
docent en door de groep) 
groepsleden komt ook voor. 
geverifieerd 

B Sturing door docent Docent stelt Lerende bestuurt 
leertaken voor eigen leertaken 
Lerende geeft 
leertaken vorm 

I - Overzicht van - Overzicht van - Overzicht van 
leeractiviteiten interactie tussen interactie tussen 
- T oDo overzicht groepen van groepen van 

individuen individuen 
- Overzicht van - Advisering over 
gemeenschappelijke volgende activiteit 
kennis - Overzicht van 

gemeenschappelijke 
kennis 

Vanuit deze analyse zijn eisen afte leiden voor ELO's die samenwerkend 
leren ondersteunen. Een voorbeeld van welke eisen zijn af te leiden uit 
een dergelijke beschrijving staat beschreven in [9]. Hier worden ELO
functionaliteiten voor Probleemgestuurd onderwijs beschreven vanuit de 
(hoog niveau) processen Communiceren, Informatie verspreiden en 
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archiveren, informatie zoeken en attendering, Coordinatie van 
groepswerk, Beheer van de groepsruimte en authenticatie en Groepsmatig 
produceren. 

5. Conclusie 

ICT-ondersteuning van onderwijs door een ELO wordt reeds enkele jaren 
geleverd. Vele ELO's zijn daarbij op de markt gebracht. Bij ontwikkeling 
van een ELO wordt echter zelden uitgegaan van kenmerken van de te 
ondersteunen leerprocessen (in feite het primaire proces in een 
leersituatie). Sterker, de in Nederland meest gebruikte ELO, Blackboard, 
was aanvankelijk niet eens bedoeld te fungeren als een ELO, maar als een 
samenwerkplatform bij een standaardisatieproject. Het grote nadeel 
hiervan is dat didactische visies veelal niet adequaat ondersteund kunnen 
worden door een ELO, waardoor effectiviteit van het leerproces bij 
gebruik van een ELO nauwelijks toeneemt. Uitgaan van de gedachten die 
achter het PBI-model zitten bij ontwikkelen van een ELO kan hier een 
oplossing bieden voor toekornstig te ontwerpen ELO's. 
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On a new hype: Architecture 

Hans van Vliet 

Abstract 
One of today's hypes is architecture. We explore some of its 
characteristics. One of the distinguishing properties of an architecture
aware development process is that it tries to balance possibly conflicting 
concerns. Viewed that way, Theo has always been an architect. I had the 
pleasure to observe his expertise in balancing different concerns when we 
were both on the editorial board of Informatie in the early 90's, when we 
co-supervised the PhD theses of Fred Heemstra and Michie/ van 
Genuchten, and at various other memorable encounters. 

1. Introduction 

Software engineers tout new hypes, from time to time. These hypes are 
introduced loudly, and advocated as the solution to all your problems. 
After a while, it turns out things are a bit more complex than thought of 
first, and the hypes get their proper, humble place in our bag of 
techniques, methods and tricks. This fate became CASE tools, 
development methods, process modelling, 00, and many other of our 
inventions. It will likely happen with today's hypes as well. One of these 
new hypes is architecture. 

I wrote my PhD thesis in the late seventies. It was about a medieval 
programming language called ALGOL 68. To be more precise, it was 
about the input/output part of ALGOL 68. The language manual included 
a very precise specification thereof. In my thesis, I gave a description of 
the input/output part that could, by and large, be processed by a machine. 
A large part of it was written in ALGOL 68. At certain places, machine
specific code had to be included to make it really run. In today's terms, 
this would be called a framework, or a reference architecture. Today, I 
would probably have used other architecture-related notions like variation 
points, views, and domain model as well. But none of these appears in the 
thesis. 

So what's new? Is there anything new to begin with? Or is it just (global) 
design, and do we merely use the term architecture to be able to charge 
more? 
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I think there is a difference. We may by and large characterize the pre
architecture life cycle as follows (see also figure 1 and any standard text 
on software engineering such as [1]): 

Discussions about the system involve a few stakeholders only. Often, 
it is only the client. Possibly, one or a few user representatives are 
involved. 
Iteration in this discussion involves functional requirements only. 
Once the functional requirements are agreed upon, these are 
supplemented with non-functional requirements. Together, these 
constitute the agreed-upon requirements specification for the system 
to be built. 
In particular, there is no balancing between functional and non
functional requirements. For example, there usually is no discussion 
to trade off functionality and speed. 

Figure 1: Pre-architecture life cycle 

Conversely, the characteristics of an architecture-aware life cycle are as 
follows (see also figure 2): 
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The discussions involve many stakeholders: the client, different 
classes of users, future maintainers of the system, owners of systems 
this system has to interact with, etc. 
Iteration concerns both functional and non-functional requirements. 
In particular, architecting involves finding a balance between these 
types of requirements. Only when this balance is reached, next steps 
can be taken. 
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Figure 2: Architecture in the life cycle 

2. Good software changes 

Software that does not change, is not very interesting. You need not 
bother about the code's comprehensibility, because no one has to read it 
any more. The quality of the design is not important, because no one will 
change it. The complexity of the system is irrelevant, because it bothers 
no one. 

Software is only of interest when it does change. Then issues like 
comprehensibility, quality, complexity, suddenly do become important. 
Conversely, when developing systems, we should not only bother about 
today's user requirements but also, and maybe even more, about the user 
requirements of tomorrow. Consequently, architecture also is only of 
interest when the software changes. Even stronger, architecture is about 
change 
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Note that there is an interesting and somewhat counterintuitive relation 
between high-quality software and maintenance cost [2]. High quality 
software need not incur lower maintenance cost, but the allocation of 
maintenance time may differ. For high-quality software, less time is spent 
on bug fixing, evaluating change requests, and the like, while more time 
is spent on implementing changes imposed by external factors and 
functional enhancements. Apparently, higher quality software enables the 
realization of significant enhancements, while lower quality software 
facilitates patching but discourages users to request major changes. We 
might expect the same phenomenon in architecture-centric software 
development. 

3. What then is architecture 

There are many definitions of architecture. Many talk about components 
and connectors, or the 'high-level conception of a system'. This high
level conception is supposed to capture the 'major design decisions' [3]. 
Whether this is really the case can only be ascertained after the fact, when 
we try to change the system. Only then it will show which design 
decisions were really important. A priori, it is often not at all clear if and 
why one design decision is more important than another. 

We can only guess, and some guesses are better than others. In 1999, we 
analyzed the architecture of a large business information system being 
developed on behalf of Dutch Customs. We were especially interested in 
assessing the capabilities of the system to accommodate future changes. 
We asked stakeholders to bring forward possible changes to the system, 
and next investigated how these changes would affect the software 
architecture. Two years later, we studied the actual modifications to the 
system. We predicted a lot of changes, but also missed one that severely 
impacted the architecture [ 4]. 

Since the quality of a system is to a large extent determined by the 
changes we can still make to that system we, as designers and architects, 
go to great lengths to try to predict the future user requirements. Vintage 
astrology. And any change we foresee, we build into the system, through 
a proper decomposition, the right kind of interfaces, parametrization, and 
so on. By doing so, we make assumptions about what will change and, 
mutatis mutandis, about what will not change. Next, we get into trouble if 
something changes that we had not foreseen. Like we did in the example 
cited above. Then, maintenance becomes expensive, the next release takes 
too much time, or the architecture is found to be to inflexible. 
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When we keep this in mind, the definition of what architecture is, might 
also change. The major design decisions, for instance, need not all 
concern components and connectors. In many cases, the programming 
language or database schema is very important, because difficult to 
change. We may fare better if we turn things armmd, and defme 
architecture as "the things that are difficult to change" (courtesy of my 
colleague Chris Verhoef). 

The major concern in software engineering, or architecture development 
for that matter, is not the speed with which we are able to realize the first 
version of a system, but the ease and speed with which the next versions 
bear the light of day. Desigu for change. But haven't I read that 
somewhere else, years ago? See [5], and be humble. 

References 

[I] Vliet, Hans van, "Software Engineering; Principles and Practices", John 
Wiley & Sons, 2000. 

[2] Dekleva, S.M., "The Influence of the Information Development Approach on 
Maintenance", MIS Quarterly 16 (3), pp 355-372, 1992. 

[3] Bass, Lenn, Clements, Paul and Kazman, Rick, "Software Architecture in 
Practice", second edition, Addison Wesley, 2003. 

[4] Lassing, Nico, Rijsenbrij, Daan and Vliet, Hans van, "How Well can we 
Predict Changes at Architecture Design Time", Journal of Systems and 
Software XX (YY), pp XX-YY, 2003. 

(5] Parnas, D.L., "Designing Software for Ease of Extension and Contraction", 
Proceedings 3rd International Conference on Software Engineering, IEEE, pp 
264-277, 1978. 

55 



Hoe veranderbaar zijn 
Enterprise lnformatie Systemen? 

Hans Wortmann 

1. Inleiding 

Integratieproblemen in organisaties zijn even oud als bet verschijnsel 
organisatie zelf. Dat is helemaal niet verbazingwekkend, want organi
seren betekent bet opsplitsen van taken, en bet is logisch dat na bet 
opsplitsen altijd bet vraagstuk van samenvoegen aan de orde is. Echter, 
men onderkende pas in de jaren '70 van de twintigste eeuw, dat 
informatiesystemen iets te maken hebben met organisatorische 
integratieproblematiek. Blumental1

• was een van de eersten die 
analyseerde dat integratieproblemen in belangrijke mate commu
nicatieproblemen zijn, en dat informatiesystemen dus k:unnen bijdragen 
aan de oplossing van integratieproblemen 

Deze opvatting kreeg een stroomversnelling, doordat er een markt 
ontstond voor standaardsoftware voor gemtegreerde bedrijfsk:undige 
toepassingen. Deze standaard software staat bekend als ERP. Kern van 
ERP is een geintegreerde database voor aiie bedrijfsk:undige toepassingen. 
Sinds enkele decennia zijn ERPsystemen dus in zwang als oplossing van 
integratieproblemen. Die integratieproblemen kwamen oorspronkelijk 
vooral naar voren in functionele organisaties; dat wil zeggen, organisaties 
die zijn gestructureerd op basis van discipline of kennisgebied. Maar 
naderhand is ERP ook ingezet in organisaties die zijn gestructureerd op 
basis van geografische of procesmatige indelingen, in multinationale 
ondemerningen, enzovoorts. 

Grosso modo zijn ERP-systemen in veel branches succesvol geweest als 
oplossing van integratieproblemen. Zij zijn dan ook vaak niet meer weg te 
denken. Maar tegelijkertijd hebben zij de naam gekregen, een hinderpaal 
te vormen voor verandering (zij zijn niet weg te branden. Daardoor 
hebben zij sinds de eeuwwisseling een rninder goede faarn. In dit artikel 
will en wij nagaan, of die faam verdiend is, en wat daaraan te doen valt. 

In paragraaf 2 zuiien wij de probleernsteiiing nader preciseren. Ook geven 
wij een eenvoudig voorbeeld van de integratieproblematiek in functionele 

1 S.C. Blumenthal, Management Information Systems, Prentice-Hall, Englewood Clifs, NJ, 
1969. Jacques Theeuwes en Theo Bemelmans baseerden vee! van hun onderwijs aan de 
TUE op dit boek. 
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organisaties. Daarbij wordt aangegeven, in welk opzicht functionele 
integratie verschilt van integratie tussen organisatiedelen die op 
geografische of procesmatige gronden van elkaar gescheiden zijn. 

In paragraaf 3 worden ERP-systemen gei:ntroduceerd. In de volgende 
paragraaf (paragraaf 4) wordt geanalyseerd, waarom ERP systemen als 
star worden gezien. In paragraaf 5 wordt een andere mogelijkheid 
beschreven, om het integratieprobleem op te losse, namelijk het gebruik 
van modeme integratietechnologie. Daarbij loopt men het risico van de 
wal in de sloot te glijden, want het gebruik van deze technologic is niet 
zonder risico's voor toekomstige aanpasbaarheid. Er zijn echter ook 
voordelen. 

In paragraaf 6 komen we tot een voorstel om beide aanpakken te 
combineren. Dat stelt wel hoge eisen aan de integratie programmatuur 
t.a.v. modellen, met name object modellen, systeem modellen en 
enterprise modellen. Ook Iaten we zien, dat deze oplossing 
generaliseerbaar is van functionele organisaties naar andere organisaties. 
En dat alles leidt tot de conclusie in paragraaf 7 dat de veranderbaarheid 
van Enterprise Informatie Systemen gebaat is bij integratie technologie 
met betere modellen. 

2. Probleemstelling 

Figuur 1 geeft een bekend voorbeeld van een functionele organisatie, 
waar integratie wenselijk is. Veronderstel dat in een bepaalde organisatie 
drie afdelingen bestaan, elk met hun eigen administratie, namelijk Sales, 
Logistics en Finance. Wanneer er een klantenorder binnenkomt, zal Sales 
eerst nagaan of de klant bekend is en of de order verder compleet is. 
Daama gaat Logistics onderzoeken, of het bestelde product geleverd kan 
worden en zo ja, wanneer. Parallel daaraan gaat Finance na, of de klant 
nog krediet kan krijgen. Op basis van het resultaat van deze beide acties 
kan Sales ofwel de order bevestigen en een levertijd en prijs aan de klant 
opgeven, ofwel de order weigeren. 

Wanneer er inderdaad drie verschillende afdelingen zijn, met elk hun 
eigen gegevens, kan het accepteren van een order behoorlijk ingewikkeld 
worden. Zo kan het voorkomen dat een klant wel bij de verkoop
adminstratie bekend is, maar niet bij de debiteuren-adminstratie. Of dat 
een artikel wel in de catalogus staat, maar in het logistieke systeem 
onbekend is. Daamaast is de volgorde van werken bij Finance misschien 
gericht op het minimaliseren van fmancieel risico, en bij Logistics op het 
voorkomen van neen-verkoop, zodat sommige orders erg lang moeten 
wachten. 
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Logistics 

Sales 

Figuur 1: Eenvoudig voorbeeld van eenfunctionele organisatie 

Wanneer een klant dan ook nog eens een order wil wijzigen die halver
wege in het proces van orderacceptatie is beland, kan niemand meer de 
exacte status va zo'n order nagaan. Al deze problemen zijn het gevolg van 
het splitsen van het werk over drie afdelingen. Dat kan op diverse 
manieren worden opgelost (bijvoorbeeld door niet te splitsen); we con
centreren ons hier op problemen en opossingen vanuit de informatiesys
temen. 

Het hier geschetste probleem is niet uniek: de bedrijfskunde kent een 
schier eindeloze reeks voorbeelden van vergelijkbare problemen. Of het 
nu gaat om patienten die in een polikliniek behandeld moeten worden, om 
leveringen die op de juiste plaats en op het juiste tijdstip moeten worden 
afgeleverd, om studenten die zich inschrijven voor vakken, of om het 
inhuren van uitzendkrachten voor een project, steeds moeten adrninis
traties van verschillende organisatiedelen consistent worden gehouden en 
steeds moeten actviteiten in gezamelijke bedrijfsprocessen op elkaar 
worden afgestemd. 

Men kan hetzelfde probleem ook op grotere schaal herkennen. In veel 
multinationale organisaties bestaan lokale organisaties met een verre
gaande vorm van autonornie en met onderlinge zakelijke transacties, maar 
met bepaalde gecentraliseerde functies, bijvoorbeeld Financiering, In
koop, HRM. Ook hier geldt dat adrninistraties van verschillende organi-
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satiedelen consitent moeten worden gehouden, en dat acttv1te1ten in 
gzamelijke processen op elkaar moeten worden afgestemd. 

Om het bovenstande probleem aan te pakken met behulp van informatie
technologie zijn twee wegen bewandeld. De ene weg is de weg van de 
geintegreerde systemen gebaseerd op een datamodel. Dit leidt tot de ERP 
aanpak, die nader wordt bekeken in paragraaf 3. De andere weg is de weg 
van Integra tie technologie, die aan de orde komt in paragraaf 5. 

3. Systeemintegratie via datamodellen: de weg van ERP 

De oplossing van het probleem dat in de vorige paragraaf is geschetst kan 
liggen in het integreren van de databanken in een samenhangend geheel. 
Wanneer er standaard software wordt gemaakt, kan daarbij ook nog veel 
flexibiliteit worden ingebouwd. Dit is de weg die door de ERP-pakketten 
wordt bewandeld. Daarbij wordt bijvoorbeeld de debiteuren-adminstratie 
binnen Finance geintegreerd met de klanten-administratie bij Sales. 

Hoe werkt dat precies? Welnu men creeert in essentie een grote databank 
met aile bedrijfsgegevens, en men bouwt software voor de ondersteuning 
van de activiteiten van Sales, Finance, en Logistics. Daarbij wordt het 
mogelijk, dat bijvoorbeeld Sales en Finance tegelijkertijd werken op 
dezelfde gegevens van klanten (resp. debiteuren). 

Het kan natuurlijk voorkomen, dat een debiteur gekoppeld moet worden 
aan meerdere klanten. Een grotere instelling of bedrijf kan namelijk 
vanuit meerdere plaatsen bestellingen doen, en toch als een debiteur 
worden gezien. Bijvoorbeeld: een universiteit vormt de debiteur, maar 
aile faculteiten en aile diensten fungeren als klanten. Dit soort problemen 
kan in een ERP-pakket worden voorzien en in algemene zin worden 
opgelost

2
, door modellen te maken die het begrip debiteur en het begrip 

klant precies beschrijven alsmede de mogelijke relaties daartusen. Deze 
modellen worden door de ERP-leverancier gedefinieerd; maar de 
gebruiker voert de gegevens in en zorgt verder voor onderhoud. Het 
resultaat is, dat bij elke klant de bijbehorende debiteur kan worden 
gevonden, en z6 zijn het klantenbestand en de debiteuren-adminstratie 
geinte greerd. 

Een ERP-pakket lost meer problemen op. Bijvoorbeeld: de wens dat een 
check op krediet en een check op materiaal parallel kunnen plaatsvinden. 
Binnen een ERP-pakket kunnen de betreffende stukken software 
onafhankelijk van elkaar worden uiitgevoerd op dezelfde klanten-order. 

2 Ofhet wordt niet voorzien en dan moet de organisatie zich voegen naar het pakket 
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Via een attribuut status wordt bij de order bijgehouden of beide 
activiteiten zijn uitgevoerd, zodat voor de klant een bevestiging kan 
worden gernaakt. Merk op dat zo'n attribuut status weer een voorbeeld is 
van data-integratie

3
. Merk ook op, dat met alleen zo'n attribuut niets kan 

worden geregeld over de prioriteit van afhandeling bij Finance en 
Logistics. Ook kan een lopende order niet makkelijk worden bekeken met 
het oog op een wijziging door de klant, omdat de aktiviteiten bij Finance 
en Logistics voor deze specifieke order niet snel kunnen worden 
getraceerd. Daar staat tegenover, dat de integriteit van de data prima 
gewaarborgd is. 

Via parameters kan de gebruiker van een ERP-pakket allerlei 
functionaliteit inschakelen of uitschakelen; bijvoorbeeld bij het afgeven 
van leverdata kan worden bepaald, of men met deelleveringen wil werken 
of niet. Op deze manier komt dezelfde software voor hergebruik op veel 
plaatsen in aanmerking. 

4. Zijn ERP-systemen star? 

Waarom worden ERP-systemen nu eigenlijk als star gezien, of zelfs als 
verstarrend voor een hele organisatie? Dit is best vreemd, want ERP
systemen zijn toch volledig geparametriseerd? Dat laatste is waar, maar 
bij het opzetten van ERP-software is er niet steeds rekening mee 
gehouden dat parameters zouden kunnen worden gewijzigd terwijl het 
systeem draait: er zijn install-time parameters, die initieel worden 
vastgelegd en waarvan wijziging vraagt om een hernieuwde installatie 
van de software. Dit is bepaald geen sinecure. 

Een ander probleem is het feit, dat parameters en parameter-waarden 
onderling samenhangen, en die samenhang niet erg transparent is. Dit 
probleem wordt complexer, naarmate de organisatie waarvoor het ERP
systeem geimplementeerd is complexer en omvangrijker is. De com
plexiteit van de parametrisering komt voort uit het feit, dat de parameters 
niet bij het ontwerp van een systeem als requirements worden 
meegenomen, en dat hun onderlinge samenhang nergens (modelmatig) tot 
uitdrukking komt. 

Een derde probleem wordt gevormd doordat ERP-systemen veel 
gegevens ("persistent data") bevatten. Dit een punt waarop enterprise 
informatiesystemen wezenlijk anders zijn dan bijvoorbeeld embedded 
software. Deze bedrijfsgegevens zijn gewoonlijk tabellarisch opgeslagen 

3 Een Workflow management pakket zou dit probleem anders oplossen, namelijk via het 
beschrijven en beheersen van de individuele activiteiten 
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(in een relationele database) en bij elke substantiele wijziging van 
software verandert ook de structuur van deze tabellen. Daarom moeten 
databases worden gemigreerd, waarbij meestal ook archieven moeten 
worden opgebouwd van historsche bestanden (en waarbij de software 
moet worden bewaard om die archieven toegankelijk te houden). Deze 
hele problematiek is complex specialistenwerk, waar organisaties terecht 
de nodige voorzichtigheid mee betrachten. 

Last but not least: verandering van ERP-systemen vergt een gelijktijdige 
verandering van een organisatie en haar medewerkers en stakeholders. 
Dat kost kruim, men moet investeren in organizational change, want er is 
altijd weerstand tegen verandering. Het betekent training, aanloop
problemen, testen en hertesten van hetgeen vernieuwd is - en trouwens 
ook van hetgeen niet vemieuwd is, want in een ERP-systeem hang alles 
met alles samen. Deze menselijke component is misschien wel de 
hoofdreden waarom ERP-systemen "star" lijken. 

Het is opmerkelijk dat dit laatste punt op het eerste gezicht weinig met de 
eigenschappen van ERP van doen heeft. Immers elk Enterprise lnformatie 
Systeem lijkt te worden geconfronteerd met het probleem, dat 
organisatieverandering kruim kost en weerstand oproept. Toch is dat niet 
helemaal waar. Immers, een verandering van een ERP-systeem is een 
verandering van het hele ERP-systeem, en er zouden in de toekomst best 
systemen kunnen komen die "lokaal veranderbaar" zijn. 

5. Integratie-technologie 

Er is nog een andere manier om het probleem van paragraaf 2 (Figuur 1) 
op te lossen, en dat ligt in het gebruik van integratie-technologie. Men 
probeert dan de bestaande informatiesystemen in tact te houden, maar 
onderling te verbinden. De laatste jaren is veel integratie-technologie 
beschikbaar gekomen, terwij ook nieuwe standaarden (waaronder XML) 
hun bijdrage leveren. 

Bij integratie-technlogie spelen o.a. de volgende componenten (zie fig. 2): 
Adaptors: dit zijn componenten om iiberhaupt met bestaande 
informatiesystemen gegevens te kunnen uitwisselen of om diensten te 
kunnen vragen 

- Een bus: dit is een transportmiddel van berichten, met eventueel 
tijdelijke opslag 

- Een broker: dit is een component die een verzoek om gegevens of om 
een dienst kan doorgeven 
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Een mapping engine: die gegevens in het ene systeem kan afbeelden 
op gegevens in het andere systeem; soms zowel op type-niveau als op 
instantie-niveau 

- Een repository: hierin worden gegevens opgeslagen, die bijvoorbeeld 
nodig zijn voor de mapping engine en de workflw engine 
Een worliflow engine: een component die de activiteiten m.b.t. een 
bepaalde case kan overzien en de volgtijdelijke uitvoering regelt. Aan 
een workflow enginge wordt sorns weer een document management 
systeem gekoppeld. 

Applicatie 1 Applicatie 2 Applicatie 3 

Figuur 2: architectuur van oplossing met integratie-technologie 

Met dit soort integratietechnologie kan men automatische koppelingen tot 
stand brengen tussen bijvoorbeeld de subsystemen voor Finance, 
Logistics en Sales. Een voordeel van de oplossing met deze 
integratiecomponenten is, dat de klantenorder goed traceerbaar is, en 
eventuele wijzigingen nog te overzien zijn. Een nadeel is, dat de 
consistentie van gegevens tussen de verschillende administraties niet is 
gewaarborgd. 

Een tweede nadeel van de oplossing met integratietechnologie is, dat deze 
duur is. Immers, het werk komt neer het ad-hoc bouwen van een aantal 
interfaces, die meestal niet goedkoop zijn, en gevoelig voor wijzigingen 

4
; 

wanneer de definitie van "klant" wijzigt in de Sales applicatie, moet men 
de interface ovemieuw bouwen, en ontkomt men meestal niet aan 

4 Bij elke verandering is het opnieuw duur om de interface aan de laatste verandering aan te 
pas sen. 

63 



Hoofdstuk 2. Systeemontwerp en -architectuur 

wijzigingen in de Finance applicatie. Maar daartegenover staat een 
voordeel: in de oplossing met integratietechnologie kan men de oor
spronkelijke componenten afzonderlijk blijven wijzigen; dat zou wei eens 
een belangrijke stap voorwaarts kunnen zijn bij het realiseren van "lokaal 
veranderbare systemen". 

6. Combinatie van beide oplossingen 

In het voorafgaande zagen wij, dat de sterke en zwakke punten van beide 
oplossingen elkaars spiegelbeeld zijn. Er is een trade-off tussen 
veranderbaarheid en integratie5

. Dat leidt meteen tot de vraag, of beide 
oplossingen niet kunnen worden gecombineerd. Dit lijkt inderdaad 
mogelijk, en daarover gaat de rest van dit artikel. 

Het sterke punt van ERP-benadering is, dat de datamodellen van de 
verschillende functies gei:ntegreerd zijn, zodat inconsistenties worden 
vermeden. Daarvoor is het echter niet nodig, om aile gegevens te delen. 
Het is voldoende, dat met de gegevens van een klant gegarandeerd een 
debiteur kan worden gevonden, of dat bij een catalogus-artikel een inkoop 
artikel kan worden gezocht. Veronderstel nu, dat we in de integratie
componenten een deel van een ERP-oplossing bouwen.We zouden dit een 
ERP-kem kunnen noemen. We maken bijvoorbeeld een datamodel 
waarbij bet object "klant" gerelateerd kan worden aan aan bet object 
"debiteur", en ontwikkelen software om zo'n relatie daadwerkelijk te 
leggen als onderdeel van de integratie-component (zie Figuur 3). 
Vanzelfsprekend wordt hiermee nog niet de consistentie van alle 
gegevens in de verschillende systemen gegarandeerd, maar bet wordt wei 
mogelijk om mensen te attenderen op mogelijke inconsistenties bij 
wijzigingen. 

I Debff~ 1--1 ---------*~~K-lan--t~ 
Figuur 3. UML class-diagram voor klant-debiteur relatie 

5 Er is ook een keuze tussen data-integratie (ERP) en proces-integratie (workflow), maar dat 
Iaten we hier buiten beschouwing, evenals de mogelijkheden om deze Iaatste keuze te 
ontwijken 
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Zo'n oplossing is geen sinecure, maar ligt wel in bet logisch verlengde 
van integratietechnologie. Ret is geen sinecure: we moeten immers alle 
klanten uit de Sales-applicatie repliceren in de ERP-kem en ook aile 
debiteuren uit de Finance applicatie. Dit kan misschien automatisch 
gebeuren, maar bovendien moeten deze heiden nog handmatig aan elkaar 
worden gerelateerd. Ret is echter wel een oplossing die veel voordelen 
biedt. 

Allereerst wordt precies duidelijk:, waar de interfaces liggen, en hoe die 
conceptueel beschreven kunnen worden. Dat maakt bet mogelijk, om bij 
wijzigingen in een van beide componenten de interface zo stabiel 
mogelijk te houden. Wanneer de defintie van "klant" wijzigt in de Sales
applicatie, hoeft er niets te wijzigen in de Finance-applicatie. In de tweede 
plaats biedt zo'n oplossing mogelijkheden om de mu/tisite-problematiek 
van ERP systemen adequaat aan te pakken; dit zullen wij hieronder 
uiteenzetten. Daarbij zal ook blijken, dat bet mogelijkheden biedt om 
versies van applicaties te ondersteunen. Zo wordt tenslotte de verander
baarheid vergroot door deze oplossing, en dat is bet uiteindelijke thema 
van dit artikel. 

Allereerst multi-site. Veronderstel eens, dat er niet een Finance systeem 
is, maar dat elk land in Europa een eigen Finance systeem heeft. Wanneer 
al die Finance systemen hetzelfde model hanteren van Debiteur, dan kan 
de ERP-kem gebaseerd worden op bet model uit figuur 4. 

[ Land f-1 

1
----* ----~1 DOOit= 1-

1
----* :_K_lan_t......~ 

Figuur 4: VML class diagram voor multisite binnen de integtatie 
programmatuur 

Wanneer echter elk land binnen bet eigen financitHe systeem ook weer 
zijn eigen model van debiteur beeft, verandert de situatie. Er zijn dan 
meerdere varianten van bet begrip debiteur in omloop, oftewel 
verschillende varianten van modellen van debiteur . En dus moeten er 
meerdere varianten van het begip debiteur in de ERP-kem voorkomen, 
met voor elke variant zijn eigen object-model. Dit is weergegeven in 
figuur 5. 

Figuur 5 is weliswaar een UML class diagram, maar impliceert en veron
derstelt een hele reeks andere zaken. Namelijk in de eerste plaats dat er 
fmanciele systemen bestaan voor Nederland, Belgie, Frankrijk, Duitsland, 
enzovoorts. 
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Debiteur 1 * Klant 

!), 

-----

I I I 
Debiteur Debiteur Debiteur Debiteur 
Nederl. Belgie Frankrijk Duitsland 

Figuur 5: Object model in het geval van heterogene fianciele systemen 

En in de tweede plaats, dat die systemen, met elk hun eigen defmitie van 
debiteur, ook benaderbaar zijn door de integratieprogrammatuur. Meer 
specifiek, men zou eigenlijk willen dat de integratieprogrammatuur 
beschikt over beschrijvingen van de systemen waarmee deze is 
verbonden, om zodoende snel een nieuw systeem te kunnen bijvoegen. 
Zo'n beschrijving kunnen we een systeem model noemen. Klaarblijkelijk 
is het wenselijk, om in de integratieprogrammatuur te kunnen modelleren, 
welke systemen er bestaan die moeten worden geintegreerd. Behalve 
objectmodellen zijn er dus ook systeem-modellen nodig, om de 
objectmodellen te kunnen relateren aan de systeemmodellen. Tot zover 
multi site. 

Wanneer er eenmaal objectmodellen en systeemmodellen in de integratie 
programmatuur aanwezig zijn, wordt het wijzigen wei eenvoudiger. 
Veronderstel bijvoorbeeld, dat er een nieuw financieel systeem wordt 
ingevoerd in de vestiging Belgie. De gevolgen daarvan in de integratie 
programmatuur zijn beperkt, en in de overige systeem componenten 
worden niet geraakt. In de integratiecomponent moet misschien de 
defmitie van Debiteur Belgie worden gewijzigd, en moeten de bestaande 
"instances" worden gemigreerd, maar dat is dan ook alles. Het infaseren 
en uitfasereren van versies van componenten wordt daarmee een stuk 
eenvoudiger. Ook hier geldt, dat nog geen volledig automatische garantie 
op consistentie wordt gegeven, maar dat mensen wei goed kunnen worden 
geattendeerd op eventuele inconsistenties. 

De oplossing om objectmodellen en systeemmodellen in de integratie
programmatuur te brengen, kan worden gegeneraliseerd. Veronderstel 
bijvoorbeeld, nog steeds uitgaand van Figuur 1, dat Logisitics niet z6maar 
kan checken of de bestelde produkten aanwezig zijn. In plaats daarvan 
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blijken er een aantal Europese distributiepunten (magzijnen) te zijn, van 
waaaruit kan worden geleverd. Europa is verdeeld in een aantal regio's en 
Logistics probeert bij elke klant altijd eerst het magazijn te vinden dat de 
betreffende regio bedient. Pas bij een dreigend neen-verkoop gaat men 
kijken of elders nog voorraad bechikbaar is. Ook in dit geval moet de 
integratieprogrammatuur in object modellen klanten kunnen koppelen aan 
units binnen de verkoop-organisatie en binnen de distributie-organisatie. 
Zie Figuur 6, die we met opzet zoveel mogelijk gelijk hebben gehouden 
aan figuur 5. 

Stock 
keeping 1--1 ___ *--1 Product 

unit item 

Figuur 5: Object model in het geval van heterogene logistieke systemen 

Dit idee van heterogene systemen met complexe functionaliteit in de 
integratieprogrammatuur vraagt ook om ERP-achtige funtionaliteit in de 
integratieprogrammatuur. Stel bijvoorbeeld, dat een verkoper in Belgie 
een order boekt voor een Franse klant die beleverd wordt vanuit 
Engeland. Hoe moeten de boekingen nu precies plaatsvinden? Enkele 
vragen ZIJn: 

Waar wordt de order vastgelegd, en hoe? In het Belgische Sales 
systeem? Hoe weet men dan in Engeland dat men moet verzenden en 
in Frankrijk dat men moet ontvangen? 
Hoe komt de Belgische verkoper aan zijn commissie? Wie verdient er 
aan die order, en is dus bereid om commissie te betalen? Hoe weet 
men hoeveel er eigenlijk op wordt verdiend? 

- Hoe worden de transportkosten adrninistratief verrekend? Op kosten 
van de Franse klant? Op kosten van de Franse verkooporganisatie? Op 
kosten van de Belgische verkooporganisatie? 

Het moge duidelijk zijn, dat men hier niet automatisch kan uitkomen 
zonder een goede organisiemodellering. Wil men enigszins professioneel 
en traceerbaar met dit soort processen omgaan, dan moeten organisatie-
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delen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, boekingsschema's in 
financiele en logistieke organisaties bekend zijn. 

Wat we hier in feite doen, is een beschrijving maken van een organi
satiestuctuur, en applicaties of data toewijzen aan organisatie-delen. Dit 
geheel staat bekend als Enterprise Modeling. 

7. Conclusie 

De conclusie die zich opdringt na bovenstaand betoog, moge duidelijk 
zijn: Enterprise Modeling moet worden opgenomen als de kern van 
integratieprogrammatuur. Men is daarmee reeds een eind op weg in de 
context van Workflow management systemen, waarin bedrijfsprocessen 
kunnen worden beschreven en geinterpreteerd. Dat is een mooi voorbeeld 
van wat ons voor ogen staat, maar het is niet genoeg. Naast 
bedrijfsprocessen dienen ook de organisaties zelf, met hun structuren, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden te worden gemodelleerd, even 
als de informatiesystemen die bij integratie worden betrokken en de 
objectmodellen die daaraan ten grondslag liggen. 
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Abstract 

Enterprise model consistency 

Rob Kusters 
Hans Wortmann 

When looking at Thea's work a number of constant factors can be 
identified. One is that he are has always looked at IS development as a 
balancing act between activities 'modelling', 'changing', 'controlling', 
and 'learning'. A second one is that he always strongly supported the 
notion that apart from functional requirements also non-functional or 
quality requirements are an important (and often neglected) part of IS 
development. In this paper we want to combine these factors by taking a 
closer look at an aspect of enterprise model quality: that of consistency. 

1. Introduction 

Enterprise models can be defined as: " ... a consistent set of special pur
pose and complementary models describing various facets of an enter
prise to satisfy some purpose of some business users." (Vernadat, 1996, p. 
71). In this paper, we will discuss an aspect of model quality by focussing 
on this notion of 'consistency'. 

The meaning of the term 'consistency' is, according to the Merriam
Webster dictionary: "agreement or harmony of parts or features to one 
another or a whole: correspondence; specifically: ability to be asserted 
together without contradiction". 

From this definition we can extract two issues that apparently require 
discussion. The first is, that consistency appears between two or more 
'things' obliging us to identify exactly what these 'things' are. The 
second is, that we need somehow to identify one or more views when 
trying to determine whether or not 'harmony' is present or 'contra
dictions' are absent. In other words, we need to establish on what aspects 
we require 'fit' to exist between the 'things' identified. 

Ad 'things' 
We can identify a number of relevant 'things' in the context of enterprise 
modelling for which consistency is a desirable characteristic. Obviously, 
we would like the enterprise model to be consistent with the enterprise it 
depicts. Also, since often enterprise information systems are derived from 
enterprise models, we would require consistency there as well. Apart 
from these two potential consistency problems or 'gaps' we can identify a 
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number of other gaps that are of interest. We present the overview in 
figure 1. First of all a model should by internally consistent (gap 3). 
Given that an enterprise model consists of several sub models, it is also 
normal to expect consistency between these models (gap 4). Finally, we 
can notice that several user groups will use these models. Consistency in 
the way they look at these models is also required (gap 5). 
In this paper we will discuss each of these gaps by identifying what the 
(potential) problem is, and how we can deal with it. Some of these 
problems are of such a structural nature that no real solution is available. 
What remains in those cases is the awareness that problems may occur, 
which by itself may avert problems. 

Enterprise system 

Enterprise 

Users 

Figure 1: Overview of model consistency requirements 

Ad 'fit' 
Now we have identified between which 'things' consistency needs to be 
established we now can determine what views may help us to identify 
relevant consistency issues. How can we see if there exists 'fit' between 
these 'things'? For this we will look at the science of semiotics. Semiotics 
is the study of signs, where signs are seen as the component elements of 
communication. The semiotic community has, for the purpose of studying 
information transfer, developed a framework called the semiotic ladder 
(Stamper, 1973). In this framework a number of (interdependent) levels is 
distinguished. It consists of the following five levels: 
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The semantic level: meaning of signs 
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Enterprise model consistency 

The first two levels aim at the conditions that enable communication, first 
by looking at the communication channels and than by looking at the 
languages that enable communication. Together these levels are also 
called the technical levels. The last three levels aim at communication 
itself, first by looking at its content or meaning, secondly by looking at 
the intent of the message and finally by looking at its effect. These levels 
are sometimes grouped as the 'human' levels. In this paper, we do not 
focus on the technical levels, but on the human levels. Therefore, we will 
ignore the problems at empirical and syntax level. 

2. Consistency between model and reality (gap 1) 

The discussion in this section will be limited to the level of semantics. We 
would like a model to be consistent with reality. A useful model should 
be 'true'. It should paint a picture of a part and /or aspect of the 
organisations that corresponds with reality. In Petrie's terminology 
(Petrie, 1992) this aspect of consistency can be defined as 'verification' of 
the model. 

A model should provide a correct, or true picture of reality. If errors are 
made, either accidentally or purposefully, this should be detected and 
corrected. If e.g. a model of the hotel kitchen contains three work places 
for preparation of food, while in fact there are four, the model is incorrect. 

The requirement is obvious. Why would one want to develop models that 
don't conform to reality? However, realising this requirement is often less 
obvious. We will illustrate this using a large hotel (The Forest View Inn) 
as example. In the remainder of this paper the same example will be used. 

Take a look at the restaurant kitchen. For such a kitchen, strict guidelines 
for cleanliness are formulated, and enforced by the National Health 
Inspections. Given that the hotel wants to qualify for an IS0-9000 quality 
certificate, a procedure has been designed that is based on the rules 
provided by the National Health Inspection. One of these rules is, that 
kitchen work surfaces need to be cleaned every 15 minutes. Of course, 
when the pressure is on, and the kitchen has to prepare 95 three-course 
lunches in a period of less than one hour, this is done less often. In fact, if 
the rule were adhered to, it would be impossible to produce lunch, since 
cleaning fully laden work-surfaces disrupts ongoing activity. 

What are we going to model here? The formal rule, that tallies with 
National Health Inspection regulations, but would make work come to a 
halt every 15 minutes? Or the actual work practice, that of cleaning 
everything flawlessly just before and just after lunch. 
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This type of situation occurs often. Officially, an organisational procedure 
is supposed to capture best practice, which is then connnunicated to all 
members of the organisation. However, the procedure has often little or 
no relation with what is really done in the organisation. And remember 
that the example here depicts a clear-cut situation where both the official 
procedure and the actual procedure are clear. Usually the actual situation 
is less visible. Organizational processes can be unknown or procedures 
that are meant to be followed a largely ignored in a less structured way 
than we saw in the example. In such a situation extreme care will have to 
be taken in deciding what to model. Ideally we would like to resolve 
differences between official and actual procedure before modelling it, in 
order to capture 'objective' reality in the model. In practice this will not 
always be possible, e.g. due to time and effort constraints. It will certainly 
not always be done, since realisation that this issue might cause problems 
is not always present. In such situations modelling entails making a 
(hopefully educated) guess and the quality of the result is difficult to 
assess. Just how problematic these models of reality can be is shown by 
the labour unions method of 'working to rule'. This means working 
precisely according to procedure. If procedure were correct, this could not 
possibly pose a threat to productivity, but in fact it is. Apparently in a 
number of organisations, the organisational model as depicted in 
procedure is so flawed, that following the model harms the organisation. 

Another example. One of the tasks of management is to scan the 
environment in which the hotel functions for any developments that might 
either result in new business opportunities or be conceived as threats to its 
operations. This process is impossible to model, since the way this is done 
will differ continuously. Management will e.g. follow the news, talk with 
competitors, attend chamber of connnerce meetings, etc. We are dealing 
here with the professional knowledge of experienced managers. 
Modelling it is nearly impossible. What are we going to model here? 

This is again a situation that is encountered often. The fact is, that in such 
situations there is no process to model, nor should modelling be 
attempted. Any attempt at modelling will only result in partial results that 
not really representative for what is actually happening. 

In general we can draw the conclusion, that capturing the essence of a 
working enterprise in a set of models, in such a way that the model 
provides a fair picture of what is actually happening, is extremely 
difficult. Verification of such models is equally difficult and should 
involve the judgement of knowledgeable participants in the organisation. 
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Problems in this area do not stop when models re developed and accepted. 
Organisations have tendency to change over time. The change will 
sometimes take place big, explicitly designed steps. However, more often 
we tend so see smaller steps that are much more difficult to notice. 
Keeping the enterprise model up to date is therefore a continuous process 
that requires explicit attention. In many organisations this process does 
not exist, or if it does, attention for it is lacking. Over time this will result 
in a diminishing degree of consistency between organisation and model. 
Given the growing importance of models for system design and 
maintenance, this is an undesirable situation. Figure 2 depicts a typical 
situation where we see many smaller, and three larger modifications in 
the way the organisation is working, and where the model is adapted only 
after each major change. 
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Figure 2: Consistency between organisation, model, and system over time 

Another aspect of consistency between organisation and model is that 
between what is covered in reality and what is covered in the model. 
Table 1 depicts this. Area-l shows the situation where actions that are 
allowed in reality are also allowed in the model. Area-IV shows the 
opposite situation: actions that are not allowed in reality and are also not 
allowed in the model. If model and reality are fully consistent from this 
point of view of 'coverage', only there areas have content. However, this 
is extremely difficult to achieve. On the one hand often the model allows 
actions that common sense dictates should not be allowed (Area-III). On 
the other hand we all have encountered situations in which a perfectly 
reasonable request was denied, "Because the computer will not allow it" 
(Area-11). What we will usually see is, that if we try to eliminate Area-III 
actions (illegal actions sanctioned by the model) by imposing more 
structure and more constraints on the model (and by inference, on the 
resulting system) this will result in less and less freedom of action as well 
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as an increase in Area-II actions (legal actions disallowed by the model). 
Here in practice a balance will need to be struck between area's II and III. 

Table 1 Coverage between model and reality 

Model 
Allowed Not allowed 

Organisation 
Allowed Area-l Area-II 

Not allowed Area-III Area-IV 

3. Consistency between model and system (gap 2) 

We would like a model to be semantically consistent with the information 
systems derived from it. The check on consistency here is often called 
verification of the system (as opposed to verification of the model, which 
was discussed above). In principle, this gap is easier to manage than the 
one between model and organisation that was described in the previous 
section. Both models and systems are artefacts that result from explicit 
design decisions. Any difference between model and system is therefore 
the result of a design error. However, this does not mean that we need not 
expect any problems here. 

And even if systems are developed without any error resulting, there still 
is the problem of time delay to be considered. In figure 2 we already saw 
that organisation and model tended to grow apart over time. Furthermore 
we can see that a change in the enterprise model will not automatically 
result in a newly developed and deployed system. System development is 
complex and therefore time consuming. The same can be said of 
deployment. A considerable amount of time can before this is realised. 
The result is that we can expect fairly large gaps to exist over time 
between organisation, model and system. 

In the previous section we discussed the issue of coverage. This issue is 
of course applicable to the gap between model and system. In fact, the 
issue extends from organisation via model to system, as is shown in table 
2. As we discussed in the previous section, achieving full coverage, where 
only actions in the area-l and area-VIII are defined and all other areas are 
empty, is extremely difficult. So difficult in fact that it is unlikely to 
happen. A balance will need to be struck between on the one hand 
imposing too many constraints and on the other hand leaving too much 
open for staff initiative. ·In general, a situation where more leeway is 
given to staff will result in more flexible and usable systems. Of course, 
one needs to avoid this having a detrimental impact on management and 
accountability of assets. 
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Table 2 Coverage between organisation, model and system. 

Organisation Model 
Allowed Not allowed 
s stem System 

Allowed Not allowed Allowed Not allowed 
Allowed Area-l Area-11 Area-III Area-IV 
Not allowed Area-V Area-VI Area-VII Area-VIII 

4. Consistency within a model (gap 3) 

We would like a model to be consistent within it self. Consistency here 
refers to the semantics, the language used in the model. To illustrate this, 
take a look at the following process model (figure 3). 

Figure 3: consistency in terminology: synonyms 

We see here a simple process model, where first the request of a client is 
accepted followed by administrative handling of this request. Or do we? 
In the first activity we see 'accept request from client'. In the second 
activity we see 'administrate request from customer'. In the explanation 
just given, we assumed the 'client' and 'customer' were synonyms. This 
might seem a reasonable assumption to make, but how can we be sure it is 
correct. Already, in this extremely simple example some doubt as to the 
interpretation of the model has been introduced. 

It is easy to see that when models increase in complexity this is an added 
complexity we can well do without. A consistency requirement that can 
be identified is that synonyms should if possible be avoided. Remember, a 
model is not supposed to be literature. When writing a short story it is 
advisable to be creative in usage of language. Use of synonyms is often 
used to achieve this. In designing models, one of the most important goals 
is that of clarity of communication. Synonyms impede on this clarity and 
should be avoided. 

A similar type of problem can occur if homonyms are used. Homonyms 
are words that are spelled identically, but differ in meaning. Figure 4 
shows a simple process model with an example of a homonym included. 
The process describes how to deal with the guests arriving for a wedding 
reception. Guests are first received at the hotel reception, and are from 
there directed to the reception area. 
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Figure 4: consistency in terminology: homonyms 

It is easy to see that such usage of terminology can be very confusing and 
again impedes the communication function of the model. Replacement 
the names in the activities by 'hotel reception desk' and 'reception room' 
respectively, and changing the name of the process to 'handling a 
wedding reception' would prevent this. 

In general we can conclude that for consistency purposes synonyms and 
homonyms should not be used in models. An object occurring on more 
places within the model should be denoted by the same name, i.e. have a 
unique identification. Vice versa, a modelling term (e.g. "event", 
"process", "document") and also terms to populate models (e.g. "IBM", 
"New York") should have the same meaning and thus refer to the same 
business object, when used more than once in the modeL 

Please note that it is of course feasible to use synonyms and or homonyms 
explicitly, e.g. because the organisation has always done so and it is 
usually good practice to match organisational language in the enterprise 
models used. However, this will require additional management effort to 
maintain the correct usage of these terms. An even if this is done, it is 
rarely successful. In all probability, resulting problems will surface. 

Note that if synonyms and homonyms are used in the every day language 
of the organisation (jargon) this is also likely to cause similar problems. 
We will discuss the consequences of this in section 6 

Another consistency problem occurs when a model contains conflicting 
statements. An example is presented in figure 5, where some decision 
rules are shown. 

IF a booking is covered by a credit card THEN the room is never 
released for other use 
IF a client who booked a room has not reported before 21.00 THEN the 
room can be released for other use 

Figure 5: contradictions in a model 

It is obvious that these rules contradict each other. The first rule states 
that the booking of a customer with a credit card backing his booking will 
always be maintained. The second rule states, that all bookings are lost if 
nothing has been heard from the customer by 21.00 hours, even if the 
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customers backed his booking with a credit card. This is another type of 
inconsistency that we can well do without and that should be avoided. In 
trying to do so, we encounter two problems. The first is, how do you 
detect such contradictions. For this, a simple answer is not always 
available. In this specific case the problem would have been detected if 
instead of decision rules decision tables were used since these are 
explicitly designed to detect and avoid this type of inconsistency. If 
process models are based on Petri-nets then, due to its mathematical 
foundation, some types of contradiction can be found automatically. 
However, generally detecting this type of contradiction requires deep 
insight into both the operating practices of the organisation and the 
models themselves. 

The second problem lies in the identification of the source of the problem. 
One possibility is that an error was made in translating operating practices 
into a model. In that case, all we need do is find what the correct decision 
rules should be, e.g. by asking the booking manager, and rectifying the 
mistake. In essence this is then not an internal consistency problem, but a 
problem of verification between the model and reality. It is different when 
we have found that the model is correctly verified. In that case it is reality 
that is internally inconsistent. Apparently in that case the organisation has 
been showing inconsistent behaviour. Although the model is now correct 
(corresponds with reality), this is not a state of affairs that is desirable. 
Probably we will now first have to rectify reality before adjusting the 
model. 

5. Consistency between models (gap 4) 

Consistency between models can be discussed in a number of several 
ways, as is illustrated in figure 6. 

User 

Figure 6: consistency between different models 

One reason consistency between two (or more) models can be of interest, 
is when the person interpreting the models needs to understand both of 
them, and needs to be capable of making the connection. Apart from the 
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social and pragmatic issues that will be discussed in the next section, this 
will involve some level of semantic consistency between the models (as 
will be discussed in this section). 

A second reason why consistency between two (or more) models can be 
of interest is when we want models to exchange information directly. This 
situation occurs when one model can be (partially) derived from another 
model, or if two or more models together provide the information from 
which another model can be derived. In the most extreme situation this 
occurs with executable models. However, less extreme situations like this 
occur often in the software engineering cycle, where e.g. a technical 
database design model can be (almost) completely generated from a 
higher-level functional data model. 

Of course, tools will not be able to "understand" meaning in the human 
sense of the word. However, if humans are to study two, related models, 
both the effort required and the degree of error in interpretation can be 
reduced considerably, if these models show semantic consistency. 
Similarly, if we rely on partially automated translation between models, 
the result will again be more reliable if semantic consistency is 
maintained. 

If models are semantically consistent and also technically consistent, we 
can say that they can be integrated. Integration means, that models can be 
formally linked, or can be transformed into each other, or even that 
equivalence between models can be maintained. Whether integration 
between models is possible, depends on the disciplines involved in 
creating the models and the power of the modelling languages. If no 
semantic link exists between them, integration is not to be expected (nor 
useful). If a semantic links exists, that is to say, if a sufficient number of 
concepts are common to both models, integration is possible in principle. 
Whether such integration is required, depends on the purpose of the 
modeL 

As we saw previously, semantic consistency between models means 
avoiding homonyms, synonyms, as well as contradictions. The same 
guidelines suggested for assuring semantic consistency between 
organisation and model can be used here. Also, the same type of problem 
can occur. Look e.g. at figure 7. In the situation depicted we assume that 
the hotel booking office uses a specific way of working. Part of this is, 
that regular clients are given a 30-day period to pay their bills, instead of 
the usual 20 days. The booking department considers the right to make 
this kind of deal as part of their commercial responsibility. At the same 
time, the finance department has installed a policy where, without 
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exception, the regular period of 20 days is maintained. Finance, with 
responsibility for the financial stability of the organisation, considers it 
her responsibility to set and maintain these deadlines. We now can get the 
situation where both individual models conform exactly to reality. In both 
cases there is no 'gap- I'. However, close observation will result in the 
identification of a 'gap 4'. The problem however, is caused by the 
existence of a 'gap-0', an inconsistency in operation practice between the 
two parts of the organisation. The root cause of a semantic inconsistency 
(a 'gap') between models can therefore not immediately be assigned to 
one of the models. The root cause can sometimes be found elsewhere. 
Further analysis of the model environment, as depicted in figure 7, will be 
required. Of course, what we here call 'the model of the booking office' 
actually consists of several models depicting several perspectives. Each of 
these models has to be consistent with all others, making this analysis 
even more complex. 

Finance 

GapO 

Booking office 

Model of the 
administration 

Gap4 

Model of the 
Booking office 

Figure 7: consistency between models and reality. 

System for the 
administration 

Gap6 

System for the 
Booking office 

Given that systems are developed on the basis of models, we can continue 
this line of reasoning. This is also depicted in figure 7. If we identify a 
lack of consistency between different systems, or between two parts of a 
larger system ('gap-6'), the root cause of this problem can be found in 
many places: 

We might have developed one (or both) systems incorrectly (gap-2), 
We might have modelled reality inadequately (gap-1), 
Reality itself might need restructuring (gap-0), 
The models might be correct, but still inconsistent (gap-4), 

- Or a combination of two or more of these gaps might occur. 

Identification of the root of the problem is therefore often less than 
straightforward, and may involve extensive analysis of all involved 
elements. We also see that consistency problems need not be limited to 
the gaps 1 to 5 discussed so far. The entire environment of the problem 
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area (here signified by gaps 0 and 6) might require analysis in order to 
draw correct conclusions and remedies. 

Involvement of knowledgeable persons from this environment will be 
required to reach sound conclusions. This emphasises that modelling is 
not a task that can be outsourced completely. Personnel from outside the 
immediate environment might have general modelling expertise, but they 
will lack sufficient local knowledge. 

6. Consistency between model and users (gap 5) 

If models are to be used as a means of communication, it means that the 
humans using them should at least be able to use them. The problems that 
can be encountered on the semantic level have been discussed in the 
previous sections. We do however need to take a very close look at the 
pragmatics of the situation. 

A first issue here is that models are developed with a specific purpose in 
mind. We would like a model to conform to the purposes of the modeller. 
Remember that a model is a depiction of reality in which some aspects are 
highlighted (those that correspond with the purposes of the modeller) and 
some aspects are left out. A model can very well be 'true'. However, if it 
contains no information relevant to its purpose, it still is useless. This 
aspect of pragmatic consistency is also called: validation. 

Let us look at the following example. The chief cook, when discussing 
supplies, will think of quantities of vegetables and their individual 
freshness and tastiness. When modelling the process of stock control from 
his/her point of view emphasis will be placed on maintaining both high 
availability and high quality 

The accountant, when discussing supplies, will think of the value of the 
stock in dollars. When modelling the process of stock control from his/her 
point of view emphasis will be placed on reducing the average investment 
in stock items as well as reducing the amount of waste, stock that has to 
be thrown away because it is no longer usable. 

We see that the notion of 'stock' here is used in different meanings (items 
versus value). Evidently, the purpose of the modelling activity influences 
the model result. Apart from (obvious?) problems in language consistency 
we have a problem with purpose consistency (consistency at the 
pragmatic level). Models can be developed with different purposes in 
mind. This is as such no problem, however, it will become a problem if 
these purposes result in contradictory behavioural guidelines as in the 
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example (keeping high stock versus low stock levels). In that case this 
type of inconsistency needs to be resolved. 

A second issue has to do with the way a model is interpreted by its users. 
When discussing the 'meaning' of a sign or symbol used in a model we 
have up till now assumed that this relationship just exists as is. That is to 
say, we assume that the relationship between (business) object and sign 
can be objectively and accurately established. A sign refers to an object, 
and we can refer to this object by using this sign. 

However, reality is more complex. Take e.g. the word 'stock'. This is a 
sign. However, the concept to which it refers is not obvious. A dictionary 
would provide up to a dozen possible meanings of the word. In the 
context of the hotel, a chef would probably interpret it as "liquid in which 
meat, fish, or vegetables have been simmered that is used as a basis for 
soup, gravy, or sauce". A member of staff responsible for inventory 
management would think of "the equipment, materials, or supplies of an 
establishment" (see figure 8). It is unlikely, but not impossible, that 
anyone would think of "a long beam on a field gun forming the third 
support point in firing", but perhaps a member of the sports facilities 
department might think of "the portion of a pack of cards not distributed 
to the players at the beginning of a game". 

Figure 8: several interpretations of the term 'stock'. 

What we see here is, that the person interpreting it influences the actual 
relationship between 'concept' and 'sign'. Instead of a simple model 
where 'sign' and 'symbol' can be related directly, a more complex situ
ation appears to exist. This is depicted in figure 9 in the so-called triangle 
of meaning (Sow a, 1984). The figure illustrates that the specific meaning 
of a sign will depend on the interpretation made of that sign by the 
interpreter, the one who sees or hears it. 

81 



Hoofdstuk 2. Systeemontwerp en -architectuur 

Interpreter 

Object Sign 

Figure 9: Interpretation between sign and object 

If communication is to take place effectively, both interpreters should 
select the same meaning from the (often large) numbers of options. If an 
error is made in this, miscommunication occurs. 

Actually, we humans are very good at finding the correct interpretation 
that is appropriate for a given situation. We do this by looking at the 
context within which the sign is used and by applying common sense. If 
the cook, storage clerk and the games instructor were to have a talk 
together, it is quite likely that the word 'stock' would be used in that 
conversation in all three meanings, without once causing confusion. And 
if a problem did occur, it is likely that it would have been corrected 
immediately, due to feedback received after uttering a wrong assumption. 

In fact, humans are so adept identifYing meaning from context we often 
play with this phenomenon when making jokes. Consider for example this 
joke, taken from Douglas Adams' "The hitchhiker's guide to the galaxy" 
(Adams, 1994). Ford and Arthur, are stowaways on a space ship. 
- Ford: You should prepare yourself for the jump into hyperspace; it's 

unpleasantly like being drunk. 
- Arthur: What's so unpleasant about being drunk? 

Ford: Just ask a glass of water. 

However, although we as humans are rather good at deriving correct 
interpretations from signs that are presented to us, we still make mistakes 
and misunderstanding happen all to often. Three factors influence this 
ability. These are context, attitude, and jargon. 

Context refers to the parts of a discourse that surround a sign (word or 
passage) and can throw light on its meaning. If we here the word 'stock' 
being used in the context of a discussion on games, a likely meaning that 
springs to mind is that of playing cards. If we hear the word being used by 
a cook, and have no further information, we can assume from the function 
of the speaker that it refers to soup. Of course, we might be wrong. In 
general, how richer the context, how easier it is to interpret signs. And if 
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feedback is provided, e.g. in a discussion, we usually are capable of 
identifying the correct interpretation. 

Attitude refers to the mental position some-one takes. If you want to 
understand, it is more likely that correct interpretation takes place than 
when you are indifferent, or even unsympathetic. Attitude (or a lack 
thereof) will often cause problems. Take e.g. the Italian Chef of the hotel. 
He has been hired to manage a kitchen where high quality Italian food is 
prepared. This is hard work, and will require most of his time and 
attention. If such a person is asked to collaborate in developing an 
enterprise model, he will probably do so. However, it is unlikely that he 
will be very enthusiastic about it. His attitude towards understanding the 
complexities of enterprise modelling can very well suffer from this. 

Jargon is the third and final factor influencing ease of interpretation. It 
refers to the technical terminology or characteristic idiom of a special 
activity or group. We can illustrate this with an example. In the Forest 
View Inn, based on discussions with the chef the concept of 'menu' has 
been defined as the list of meals from which a customer can choose. The 
hotel e.g. has a process model that contains the activity: 'designing a new 
menu' which is interpreted as: every month part of the list will be 
replaced with new items to cater for regular customers. 

It is not unlikely that a new cook is hired from another restaurant where 
the term 'menu' is solely used in the meaning of a preset combination of 
dishes (starter, main course, desert) that is offered to the customer. The 
activity: 'designing a new menu' in the process model will be interpreted 
quit differently by the new employee. This could easily be interpreted as 
selecting the menu of the day. 

This is an example of jargon. The problem with jargon is, that it often is 
implicit. The two chefs probably never gave their interpretation of the 
concept 'menu' a moment's thought. Each used his interpretation of the 
word 'menu' without being aware that they were doing so. 

If we look closer at what is happening here we see that (often implicit) 
interpretations of commonly used concepts can differ between groups of 
people, or even within a group of people according to the context in 
which it is being used. This means that assuring correct interpretation is 
extremely difficult 

An example may illustrate this. This situation occurred several years ago. 
Two institutes providing care to clients with mental health problems were 
thinking of working closer together with a final purpose of merging into a 
single organisation. Preparations had been ongoing for several years. This 
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included long discussions between (representatives) of management and 
the various types of professional health care workers present. Explicit 
attention had been paid at work practices, since they intended to align 
these even before the merger took place. After some years they felt they 
were ready to develop a new information system supporting the newly 
designed joined process. It was during the preliminary investigations 
leading up to system development that a major inconsistency in usage of 
language between the two organisations was identified. The problem was 
related to the concept of 'intake'. This was a notion central to the way of 
working ofboth organisations. Organisation A defined 'intake' as: noting 
basic patient data, discussing the case history with the patient, identifying 
symptoms and finally, come to some sort of preliminary diagnosis. 
Organisation B did everything but the last part. They left 'preliminary 
diagnosis' for a following step. It is easy to see that if this problem had 
not been identified before introduction of the new cooperative way of 
working, it would have led to serious communication problems. 

What we saw here was is significant difference in interpretation on the 
meaning of a key activity in the primary process of the organisations. The 
organisations had been preparing the merger for several years with the 
active involvement of key staff on both sides. Still, it was not found until 
late in the process because the concept of 'intake' was so well know to all 
persons involved, and its meaning was so obviously clear, that nobody 
even considered that a problem might occur at that point. 

This illustrates some the problems involved in assuring common 
interpretation of terms and concepts used in model. The idea that it might 
be a problem often just does not occur to people. After all, they are al 
professionals, and they all speak English (or Dutch, or Welsh, etc.). What 
we have seen is, that this is not true. People have a tendency to use 
jargon. The reason for this is, that it is very efficient and effective to do 
so. One word, sued in a specific context, can convey a large amount of 
information with pinpoint precision. As long as a common understanding 
exists, this results in high quality communication. 

Jargon arises wherever a group of people (a community) are linked 
together with respect to a set of objects and or concepts (a universe of 
discourse) on some aspect of combination of aspects. This community can 
based on: 

Membership of a common organization 
- Membership of a common department 

A common professional background 
A common function in the enterprise 
A common purpose in their work 
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- A common hobby 
- A common set of friends 

Membership to a family 
Etc. 

Enterprise model consistency 

Each community will tend to have its own jargon. People participate in 
many communities at the same time and derive meaning of language by 
assessing context and deciding which jargon might be applicable in a 
given situation. This usually takes place implicitly, without the person 
being aware this is done. This explains the many problems occurring in 
identifying and resolving consistency problems at this level. 

If we now take this discussion on interpretation and apply it to the world 
of models, what do we get? We would like the meaning of the concepts 
used in a model to correspond with the meaning model users attach to 
these concepts, in order to insure that these users are capable of reading 
and understanding the models. For this, we need to pay attention to all 
three aspects mentioned: context, attitude and jargon. 

The issue of context can be dealt with by insuring that a model is 
provided with sufficient context. One can think of illustration and support 
material, explicit presentations, feedback opportunities, etc. The issue of 
attitude is a management issue and less easy to handle. We will not go 
into this here. The problem of jargon is extremely difficult to deal with 
adequately. Dealing with it requires that two aspects be dealt with in 
conjunction. The first aspect is awareness. As we noted, usage of jargon is 
often implicit. People are hardly aware that they are doing it. This means 
that both model designer and model user need to be aware of the impact 
usage of jargon can have. They to be careful in the assumptions they 
make regarding meaning of concepts and terminology. 

Given that awareness is created, the second aspect to be dealt with is that 
of ontology. An important step in dealing with the problem of jargon is its 
explicit identification. An explicit agreed upon description of the 
language used by a specific community is called an ontology, denoting a 
knowledge base with a sufficient universality for being shared by many 
people. That is, an ontology is an agreed upon description (like a formal 
specification of a program) of the concepts and relationships that can exist 
for a community (Gruber, 1993). 

We use common ontologies to describe ontological commitments across 
communities so that they can communicate about a domain of discourse 
without necessarily fully sharing a common ontology. Pragmatically, a 
partial common ontology defines the agreement with respect to 
vocabulary with which queries and assertions are exchanged among 
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communities. Ontological commitments are agreements to use the shared 
vocabulary in a coherent and consistent manner. The communities sharing 
a vocabulary need not share their entire ontology. Each knows things and 
uses language the other does not. In short, a commitment to a common 
ontology is a guarantee of consistency with respect to queries and 
assertions using the vocabulary defined in the ontology. 

What happens now if we translate the general notion of ontology to the 
domain of model consistency? We see that models are designed by 
different communities from different perspectives and with different 
purposes in mind. We can assure pragmatic consistency between models 
if an ontological commitment exists regarding concepts that occur across 
these models. 

Several mechanisms exist to achieve this aim. A first option is that of 
bilateral agreements between a pair of models. This requires identification 
of overlap between the models (the concepts used in both) and explicit 
agreement as to the meaning of these concepts. This approach might seem 
simple. However, it is only feasible if just a few interfaces exist. A typical 
example is where a simple agreement between two organisations needs to 
be developed (e.g. when devising a contract between two enterprises). 
The problems inherent in designing and maintained ontological 
commitments will explode fast if the number of models grows. First we 
will see a large increase in the numbers of bilateral interfaces that need to 
be maintained. For as little as ten models we already see 45 
(=9+8+7+6+5+4+3+2+1) possible interfaces. Developing these requires 
significant effort. Furthermore, maintaining them consistently is also 
complicated and time consuming. 

This means that generally another type of solution is advocated. We refer 
to standardization, the explicit design of a common language. This 
requires all modelling efforts to adhere to this standard. 

This approach is commonly used at enterprise level to assure effective 
communication. For instance, an ERP-system will be built on a single 
conceptual data model describing the common terminology. 

Of course, if we are to facilitate e-business on a large scale, 
standardisation at a higher level than the organisation is required. 
Currently, efforts are underway to achieve standardization at such a 
higher level. Examples are: 
- Definition of standard meaning of elements of EDI-messages, e.g. as 

carried out by the Edifact consortium. 
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We will usually see the two levels of standardisation working closely 
together, with translation modules taking care of translation between local 
and general standards. In this situation we combine the advantages of 
having language specification tuned to the local characteristics and 
requirements while on the other hand allowing fairly easy communication 
between organisations. 

Enforcing standardization in developing models is difficult and requires 
continuous explicit attention. Enforcing this in using models is even more 
difficult since people are used to using concepts using a very specific 
jargon. Keeping in mind differences the language used in everyday 
practice and that provided by a higher-level standardization authority is 
not easy. A second problem is that such a standard is unlikely to provide a 
complete vocabulary. If a notion is missing, it will be a lot easier to 
slightly misuse an existing concept than it is to add a new concept to the 
standard. In the short run this will facilitate progress and flexible working 
practices. In the long run this will of course seriously undermine the 
usefulness of the standard. 

An interesting variant of this situation occurs when using reference or 
template models as a support tool, for customising standard systems to a 
specific environment. This principle is supported by major ERP-vendors 
(Scheer, 2000, Es and Post, 1996). If we apply the 'gap' discussion to this 
principle we get a situation as depicted in figure 10. 

Enterprise 

Enterprise 
reference model 

Gap7 

Enterprise 
model 

Gap9 

Adapted 
system 

Figure 10: Consistency issues when introducing standard systems 

Gap 8 shows the gap between the enterprise reference model and the pre
configured standard system. Given that a company that is highly 
experienced designs both, the importance of this gap will be limited. 
However, we expect that gap 7 exists, and provides us with information 
on the changes needed, to adapt the pre-configured system to the specific 
requirements of the organisation. However, how can we be sure that there 
is a sufficient level of agreement between the interpretation of the 
reference model and the interpretation of the enterprise model? There is 
no easy answer to this question. This partially explains the problems 
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encountered when introducing a large standard system such as an ERP
system in an organisation. 

6.1 The social level 

If everybody is able to read, understand, and correctly interpret the 
models the question remains whether or not the model will trigger the 
appropriate behaviour. This is where the social level comes in, which 
looks at the actual effect of the message (or in this case: the model). 
Action at the social level will be very difficult to influence. We can 
identify two issues that influence this social level. 

The first issue is that of behaviour. People in an organisation behave 
themselves in a certain way. Part of this behaviour is triggered by 
managers and procedures, and fits in with the expectation of the 
organisation. Partly this will be influenced by other factors and might 
conflict with organisational expectations. We enter here the realms of 
organisational sciences and cognitive psychology, which will not be 
pursued further here. 

A second issue that is of interest here is that of precision. The degree to 
which interpretation can be guided has its limits. A typical example of 
this is the decision to classify two products as identical. This will depend 
on many different interpretations and cannot be solved by providing more 
and more detailed definitions. Take e.g. the situation where the host of an 
opulent dinner party, after finishing a fine bottle of port, asks the waiter 
for "another one of those". What is meant here? Will any bottle of port 
do? Or should it at least be a bottle of equal quality, of the same type (e.g. 
tawny vintage cask aged), from the same producer (e.g. Warre), from the 
same vineyard (e.g. Quinta da Cavadinha), from the same year, aged in 
the same cask, have been stored in identical, optimal conditions? 

The answer to this is not obvious. In fact it will probably depend on the 
amount ofknowledge gathered around the table, the availability of port in 
the wine cellar and what the wine waiter thinks he can get away with. 

Problems like this will occur all to frequently at this level. This is where 
knowledge and experience play an important role. 

7. Conclusions 

In this paper we discussed enterprise model consistency. We identified a 
number of areas both within the model and between the model and its 
environment where consistency problems might occur and used the 
semantics, pragmatics and social levels from semiotics to discuss the type 
of consistency problems that could occur. Some approaches toward 
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realising this consistency were identified, however it should be kept in 
mind that this is intractable subject matter, which will remain extremely 
complex and difficult to handle. 
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From Methods via Methodology 
to Method Engineering: 

Knowledge Infrastructures for Product 
Software Development 

Sjaak Brinkkemper 

Abstract 
In the early days of systems development methods Thea Bemelmans 
played a crucial role in the educational and scientific activities. Based on 
his work to position and integrate different methods for information 
systems development and planning, new findings were obtained on the 
structural and compositional nature of these methods. This led to the 
foundation of the research area of method engineering. Method 
engineering is the engineering discipline to design, construct, and adapt 
methods, techniques and tools for the development of information 
systems. The advent of web and intranet technology gives rise to dramatic 
innovations in systems development methods due the fast company-wide 
deployment capabilities and the efficient methodical support on each 
developer's workstation overcoming the drawbacks of methods in paper 
format. The R&D department of Baan Company implemented a web
enabled software development method as one of the first companies in the 
world. About 1000 software engineers distributed in development offices 
over the world have on-line access to procedural and technical support 
on their workstation through the Baan Development Method (DMethod) 
intranet site. Web-enabled methods bring about new method engineering 
research themes that are discussed with illustrations taken from the 
DMethod approach. 

1. Of methods and methodologies 

The Netherlands has always been a country fond of procedures and 
administration. It is not surprising that as of the early start of systems 
development, the adoption of methods and the corresponding scientific 
debate was so vigorous as here. Theo Bemelmans, Alex Verrijn Stuart, 
and Henk Sol were initiators and organizers of several professional 
seminars and scientific activities in the area of information systems 
methods. Verrijn Stuart and Sol started the CRIS (Comparative Review of 
Information Systems Methods) conference series of IFIP WG8.1, which 
were successfully held in Noordwijkerhout during the 80-ies [19]. In his 
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years as chief editor of Informatie Theo Bemelmans wrote several papers 
on the development and planning of information systems [3], (4], and he 
initiated a series on information systems development methods (5]. 
The debate focussed on questions, such as: 

Is there one method that can be applied all information systems 
development projects? 
How can the methods be adequately compared? 
What are their underlying philosophies, paradigms, or Ways-of
Thinking? 

The book of Theo Bemelmans Bestuurlijke Informatiesystemen en Auto
matisering[2], used in many educational institutes, provided an intro
duction to the rather new subject matter, but also tried to put the various 
viewpoints in perspective. Wisely, no preoccupied views were assumed, 
but special constructs of particular methods were abstracted into 
generalized structures. Definitions of core concepts, such as method and 
methodology, were given. The methodological structures of this book 
provided for me a good guide during my dissertation research, and I had 
some communications with the author on his definitions, as these were 
also vital in my research. 

That was some years ago. Has anything changed since then? We observe 
that nowadays there exist tens of thousands, if not hundreds of thousands 
more or less similar methods. We have witnessed the coming of series of 
object-oriented methods, methods for workflow systems design, and at 
the moments all kinds of methodologies for web applications and e
commerce systems are popularised. On the other hand we can argue that 
the conceptual and terminological gap might have been diminished, as the 
academic world and industrial worlds have grown towards each other. 
Terminology from practitioners was purified, obscure academic terms 
never made it into the real world. Whoever is still using "infological", 
"systemeering", or "NOLOTs"? 

The abundance of methods, techniques, and tools is still there. Few 
attempts for generalisation and integration of methods were reported, and 
therefore have limited reducing effect on the creativity of method 
inventors. This unsatisfactory situation has lead to the research area of 
Method Engineering [7], [8], which aims at the identification of generic 
development principles in methods, the unification and homogenisation of 
concepts, and the optimal suitability of methods in development 
circumstances. There are still many research questions open, but the 
emergence of web technology has boosted the activity, as we will see in 
this paper. 
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1.1 Towards method engineering 

In 1992 Kuldeep Kumar and Dick Welke [17] proposed the notion of 
situation specific engineering of methods, later baptised with the name 
Situational Method Engineering. Their proposal consisted of four 
intertwined strategies: 
1. Modular construction of methods. As methods consist of phases, 

containing some hierarchy of steps, each producing intermediate or 
final deliverables, it is possible to identifY core components in 
methods that can be reused in various development situations. These 
method components, or method fragments, are to be collected, 
described, categorised and stored in a Method Base for future use. 
Method fragment descriptions are based on meta-modelling 
specification [9] [13]. 

2. Situational method assembly. First, suitable method fragments are 
selected based on a careful characterisation of the development 
situation using factor categories application domain, system contents, 
external factors such as law and norms, and techuical platform, and 
development expertise [24], [16]. These method fragments are then 
assembled into one overall development approach using an extensive 
system of assembly rules and well-formedness heuristics for methods 
[5]. 

3. Automated method engineering. Method fragments are stored in a 
Method Base being part of a Computer Aided Method Engineering 
(CAME) tool. CAME and MetaCASE technology allows to generate 
tools based on their meta-models [12],[15]. 

4. Organisational embedding. Proper implementation of Method 
Engineering (ME) in a development organisation is only then realistic 
if an adequate support team is established. This team is a, usually 
central, department in charge of maintaining the Method Base, 
evaluating method usage in actual projects, providing method and ME 
training, and accumulating development experiences and new method 
technology into the Method Base [16],[18]. 

These strategies are illustrated in figure 1. 

Nowadays, various research teams all over the world are active in the area 
of Method Engineering. The team of Rolland et al [21] works on method 
description and assembly in the process dimension. Tools for procedural 
support of the requirements engineering process are generated based on 
hierarchical trees consisting of <Situation, Decision, Action> triplets. A 
metaCASE tool, called MetaEdit, is being developed in the research unit 
ofKalle Lyytinen [15]. 
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Web-enabled Method 

Figure 1: Method Engineering Strategies 

The kernel of MetaEdit is the Graph-Object-Property-Relationship-Role 
visual specification language for the meta-modelling and tool generation. 
ConceptBase [14] supports the stratification of knowledge bases in meta
levels based on the Telos language. Each meta-level defines the language 
constructs for the level below, thus allowing for flexible domain specific 
concepts. The laboratory of Motoshi Saeki is working on the Method 
Base providing various method assembly tools [23]. At the Open 
University in the Netherlands, Karel Lemmen has investigated the 
educational perspective of ME, based on a comprehensive ME course 
[18]. Method fragments on the one hand, and project situations on the 
other hand are mapped upon a 32 cells Aspect/Level framework, thereby 
enabling the proper method fragment selection. An extensive empirical 
study with more than 140 experienced software developers justified the 
validity of ME in the development practice. 
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All these approaches do hardly take the web into account, where we claim 
that this technology is rapidly changing the role of methods in the 
development practice. In this paper we want to elaborate on the 
consequences of a web enabled method. The next chapter reviews the 
basic concepts of ME, and presents the Method Management System as 
the central website for method usage and method engineering. The 3'd 
chapter presents the realisation of a web-enabled method at the Baan 
Research and Development department as an illustration of the solutions 
provided to method engineering in practice. Detailed methodical 
structures are presented in chapter 4. We end with a discussion of major 
experiences and several new research themes for web-enabled method 
engineering. 

2. Method engineering and web technology 

2.1 Basic concepts 

Method Engineering evolved from a new vision on development methods 
to a complete discipline in the overall area of information systems deve
lopment. In order to have a good understanding of this area we have to 
identity the basic concepts. We reformulate Method Engineering as it was 
defined in [9]: 

Method engineering is the engineering discipline to design, construct, 
and adapt methods, techniques and tools for the development of 
information systems. 

To understand the notion of Situational Method we have to define (1) 
method for information systems (IS) development, or just, shortly, 
method, and (2) method fragment: 
- A method is an integrated collection of procedures, techniques, 

product descriptions, and tools, for effective, efficient, and consistent 
support of the IS development process. 
A method fragment is a description of an IS development method, or 
any coherent part thereof. 

According to these definitions UML [ 6] is an example of a method, as 
well as a method fragment. Class diagrams, and Data Flow diagrams, 
being specification techniques part of UML are also method fragments. 
Decomposing UML to its concepts leads to atomic method fragments, 
such as Class, Association, Process, and Data flow. 

A situation is the combination of circumstances at a given moment, 
possibly in a given organisation, or in a given role. 
A situational method is a IS development method tailored and tuned 
to a particular situation. 

95 



Hoofdstuk 2. Systeemontwerp en -architectuur 

This implies that the situation drives the method and not the other way 
round. No method description can ever be applied step by step to the very 
letter. Adaptation of the method to the circumstances is always needed. 
The principles and formalisation of this practice is the core research 
objective of Method Engineering. Observe, however, that in contrast to 
what has been formulated in [9] or [12], we extend the concept of 
situation to fit both the situation of the organisation or project, as well as 
the situation of the individual participant in the IS development process, 
i.e. the various roles of a project, e.g. project manager, software engineer, 
tester, etc. The latter is needed to accommodate the needs for 
individualised methodical support for the various roles active in the 
development project. 

2.2 Web-enabled methods 

Web technology, such as hyperlinks, browsers, HTML, websites, 
intranets, content management technology, etc. brings about all kinds of 
new perspectives to method creation and usage. 
We identified the following changes: 
1. Electronic availability: The availability of the method on the intranet 

supported by the corporate network infrastructure obliterates the need 
for a paper method. Each worker can be granted access to the method, 
and distribution of the method is reduced to the notification of the 
location of the method website. Costly and time-consuming 
distribution of paper methods is history. 

2. Instantaneous deployment: The improvement cycle of methods is 
reduced from years to hours, as extensions can be updated on-line and 
made available to the users after propagation to all replicas of the 
development method site. This reduces the communication burden in 
large or geographical dispersed organisations significantly. 

3. Multi-media methods: All media supported in web technology can be 
utilised in the method. This applies especially for training 
presentations in slide or video format, audio, and animations. 
Complete examples of deliverables, software process simulations, 
screen cams of tool usage are other potentials. 

4. Efficient access: Whereas a paper method is bound to a linear 
presentation format, complemented with subject indices, a web
enabled method can support any access path through the method 
knowledge base through the proper placement of hyperlinks. Various 
entrances to the method base are created based on the categorised 
requirements for methodical assistance. We will illustrate this in the 
next section. 

5. Active user participation: Integration with mail-to links and discussion 
news groups allows method users to interact with the method 
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developers in a simple manner. Questions and answering for 
clarification, or suggestions for improvement can be communicated 
between the method engineers and the users very efficiently. 

2.3 Knowledge infrastructures for development methods 

Many companies today invest in knowledge management initiatives. An 
undeniable statement in this context comes from HP: "if only HP knew 
what HP knows" [25]. Throughout a company resides a lot of valuable 
knowledge, either in documents or in people's head. Polyani [20] refers to 
this as explicit and tacit knowledge respectively. For a recent overview of 
different types of knowledge is referred to Awad & Ghaziri [1]. 
Companies that make both explicit and tacit knowledge available to the 
right people at the right time will have a competitive advantage over their 
competitors who cannot. 

Due to its global distribution of development teams it is important for 
Baan R&D that its software developers have simple access to knowledge 
about developing software products. To define the strategy to make this 
knowledge available the typology of Dixon [11] will be used, which 
defines 5 different strategies for sharing tacit and/or explicit knowledge: 
Serial, Near, Far, Strategic and Expert Transfer. To determine the strategy 
a company should answer the following questions: 
1. Who is the intended receiver of the knowledge in terms of similarity 

and context? 
2. How frequent and routine is the task? 
3. What kind of knowledge is being transferred? 

Applying these questions to Baan R&D results m the following 
observations: 
1. The receivers are the developers that conduct software development 

activities, such as specification, design, programming, testing, and 
configuration. These activities as performed by different groups can 
be characterised as similar although the software product lines they 
work on might be different. 

2. The frequency of the task is characterised as daily because developers 
are involved in several development activities for different releases 
and/or different products at the same time. The software development 
processes are usually executed in a routine manner, as there are clear 
fixed steps in the process. 

3. At a high granularity level of the development work the kind of 
knowledge that is exchanged is explicit knowledge. It involves a 
methods and techniques for developing software products that is 
documented, i.e. laid out in procedures, steps and standards. The 
developers have been trained using explicit knowledge in books and 
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training materials. However, at a more detailed level more personal 
techniques, tools and tricks are used, which usually is tacit knowledge. 

Dixon defines the Near Transfer strategy [11] to fit to the situation of 
Baan Company. A Near Transfer strategy can be very well supported 
using information technology because it mainly involves explicit 
knowledge. The following examples describe how Ernst & Young and HP 
have applied information technology to support Near Transfer strategies. 

The PowerPacks at Ernst & Young (E&Y) are used for different 
purposes. One of purposes is to support consultants in the proposal 
development process. PowerPacks are collections of documents bundled 
by topic (e.g. mergers, utilities, information technology, banking etc.) and 
chosen to represent 'best practices' on a given topic. A consultant can 
easily download a PowerPack from E&Y's Intranet, internally called the 
KnowledgeWeb, for off-line usage on its laptop while on the road. The 
Power Packs replaced the former solution in which all work products (e.g. 
presentations, proposals, project plans) were captured. In the new 
situation it is much easier to find a best practice as the consultant does not 
need to filter all the information available on the Knowledge Web through 
search criteria. 

HP Electronic Sales Partner [25] supports the sales force of HP and 
provides technical product information, sales presentations, sales and 
marketing tactics, customer account information, and anything else that 
might benefit field personnel in the sales process. So it is a knowledge 
base that contains all kinds of 'knowledge chunks' that might be of help 
at a certain stage of the sales process. 

Although this paper focuses on technology, it is understood that 
knowledge management is not only about technology. First, because 
when tacit knowledge is involved other methods are needed to transfer 
knowledge. And secondly, because organisational, cultural and political 
aspects of knowledge management also determine the success of a 
knowledge management initiative [26], [1]. Or as Davenport & Prusack 
[25] put it "A knowledge management project becomes an IT project if 
more than a third of the total time and money resources is spent on 
technology". 

In the next chapter we will present an illustration of the methodical 
infrastructure of the Baan Company for the worldwide development of its 
ERP software products. 
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3. Case: the Baan development method 

Baan Company develops and sells so-called Enterprise Resource Planning 
(ERP) software all over the world. The Baan Research and Development 
departments consist of about 800 employees in 4 offices distributed over 
the world. The development approach of Baan is called the Baan 
Development Method internally named DMethod. At the moment of 
writing this department is being integrated with the R&D units of the 
mother company SSA Global. 

3.1 The DMethod website 

After several releases of an internal, paper based software development 
method, Baan decided in September 1997 to transform the next release of 
DMethod to a web-enabled method. The resulting DMethod website was 
launched in February 1998, making Baan one of the first companies 
worldwide to have a web-enabled development method on its intranet. 
The distributed organisational structure of Baan R&D, and an intensive 
Software Process Improvement (SPI) program were stimulating aspects 
for this effort. However, cost reduction of method development and 
improving the adoption of the standard development practices were the 
decisive factors for R&D management team. 

The home page of the DMethod website is shown in figure 2. At the top 
are links to generic information, such as the background of DMethod, a 
search engine, new features listing, and some explanations of the method 
engineering organisation and of the obligation conventions (under traffic 
lights). Novices to DMethod usually read these pages only once to get 
familiar with the overall structure of DMethod. Experienced users check 
just the "what's new" page. A link to this page is also sent out in the R&D 
department each time a new edition is launched. The current edition is 
directly available at the homepage, but earlier editions of DMethod 
remain accessible. These previous editions of DMethod are required for 
ongoing release projects that have been based on one of these editions. 

The overall development process flow is shown centrally on the home 
page. The central project management office formally identifies seven 
phases, depicted in blue, with sign-off deliverable listing provided. 
Access to other departmental knowledge infrastructures within Baan is 
offered through the grey circles (Product Marketing viz. Sales and 
Support). Usability investigations revealed the need for such a visual 
entrance, which was lacking in earlier releases ofDMethod. 
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-5J Dtf1cthod- The handbook for creattng prolessronal Baan software- Microsoft Internet Explorer l!ll!l Ei 

DMethod~ 

(ThEict.JrrentE~ditionisActuOII.~here) 

what Is DMethod? I search I what's new I process :areas I traffic ligh1s 

Go directly to the infurm.fltion you need by using a dropdown-menu: 

Pro Jed: Models ill links oer Role W 

I Beto. Evoluation 

Tutorials ill 
JBDM 

What will be ch.flnged in DMethod? Have a look in the CR (Change Request) dotabltSe! 

Figure 2:. The home page of the Baan development method: DMethod 

The lower part provides the main entrance to the 5 main categories of 
method fragments: Project Models. Work Products, Work Instructions, 
Links per Role, and Tutorials. We will discuss these in the next chapter. 
At the bottom the database containing data on the ongoing process 
improvement initiatives can be queried. 

In figure 3 an example of a DMethod page is displayed. It shows the 
beginning of a work instruction for the Registration of Customer 
Commitments, an administrative task to ensure that contractual 
agreements to enhance the Baan standard software products are properly 
handled within R&D. Detailed instructions in a step-by-step and screen
by-screen presentation format aid the developers to perform their work in 
an orderly and optimal supported manner. 

The maintenance and implementation of DMethod resides in the Software 
Engineering Process Group (SEPG) of Baan. Seven full time employees 
perform the method engineering tasks, where each focuses on a particular 
area: Requirements, Design, Realisation, Testing, Configuration, Project 
Management, and one for the overall DMethod structure. At the moment 
DMethod consist of about 140 web pages, totalling to more than 5000 
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A4-sized pages, mainly contributed by the numerous examples, document 
templates and deliverable instructions. 

http //www baandev/bdm/html/edlllons/Actuaf/WorklnstructiOns/Customercommtlment/Oescrrphon him M1crosott lnte 1!1[!] 

~ Work Instruction Customer 
Commitment 
!ntrodudion I Overan Dey;er-iQtion I Hru!..9J!!!I De1ailed Descriotion I Doeument Information 

Introduction 
This work instruction describes the process of making customer commitments within Baan Development. 

The following types of customer commitments are distil"'guished that ~re described m this work instruction: 

• Commitments on Content (wh~t) 
• Commitments on Timing (when) 
• Commitment~ on both Contents and Timing 

Purpose 

The purpose of this work instruction is to define a uniform, unambiQuous process of makinQ customer commitments to 
customers within Baan Development by defining: 

• What is a commitment? 
• How .!lnd when can a commitment be made? 

: ~:;.~-~---~~-~.b.;~~~-~-;~~.i~.~c;~-~~:~~-~~~~-~--~~--~:~.i-~-~-~-··· .......... ......... ...... ..... ...... .......... ....... ... ..................... .!.) 
nt@l--------:-·:;::1¥:-~·-;:;;;:•~-:;-·;···F:-;q;---·-·----:-:r-·r-·r-~.;;;;;r~o:rT:J 

Figure 3: A Work instruction for the Registration of Customer Commitments 

4. The structuring of methodical knowledge 

Where the description of IS development methods on paper media leads 
to method fragments such as phases, specification techniques, or basic 
concepts, the web-enabling of method engineering created a completely 
new classification of method fragment types. The users, i.e. developers, 
project managers, consultants, have various needs for methodical support 
ranging from obtaining a global impression to a very detailed tool 
instruction. 

The DMethod web-enabled method is highly deliverable oriented, i.e. 
focussing on the result, not the way it has been achieved as this left to the 
discretion of the developers. This implies that the balance on the usual 
dichotomy between the product and process perspectives goes over to the 
product side. Process support is mainly superficial and just for situations 
of knowledge deficiencies, such as the training of new employees, or the 
handling of rare cases. The description of documentation standards for the 
software development products is very elaborate, e.g. formats for data 
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models, definitions of application software, specification of tool 
integrations, system architectures, etc. 

Work Products 

Precisely defined outcome of 
development processes; available 
through templates, instructions, 
examples and check lists. 

produced 
by 

Roles 

process 
exeruted by 

Work Instructions 

Guidelines for techniques and tools 
to execute a given task 

Tutorials 

Learning aids for the 
application of work products 

Figure 4:The global structure of DMethod 

The aim to provide support within three clicks for all DMethod users has 
led to the following categories of method fragments in DMethod: 
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Project Model: Project Models describe the listings of all deliverables 
needed to complete a project milestone. Project models are available 
for Release delivery, Software development, Knowledge transfer, 
Integration test, and System test. 
Milestone and Deliverables: Project milestones are groups of 
deliverables, expressed in terms of Work Products. A Work Product 
may be reused in several milestones. For example the Work Product 
for a project plan appears in all project models. 
Work Products: Work Products are standards for documentation of 
deliverables of DMethod. Instances are, for example, project plan, 
version definition, definition study, software unit, test design. For 
most Work Products some intermediate states are defined to identifY 
the progress of development: draft (work just started), preliminary 
(not yet reviewed), and actual (completed and valid for current 
release). Document templates, instructions for the writing of a Work 
Product, and complete examples are available. Checklists for Peer 
Reviews and Fagan Inspections are given. To support some variety of 
development situations, variants of Work Products can be selected 
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from. There exists a Functional Design for applications, one for 
integrations, as well as a Functional Design for development tools. 
Work Instructions: Work instructions are detailed procedures for the 
completion of well-defined smaller tasks, such as performing a 
software unit test, or a project audit, or risk management. Work 
instructions consist of a purpose description, a flow chart, and a 
detailed description of the steps in the chart. In most work instructions 
the internal conventions for documenting development artefacts are 
listed. 
Role support: Currently the following roles are distinguished: 
Moderator (of Fagan Inspections), Project Leader, Project Leader 
Testing, Software Engineering, Test Co-ordinator, and Test Engineer. 
This entrance summarises all links that are relevant for employees in 
that role. 

- Tutorials: All training materials for the various tasks in DMethod are 
accessible through this link. Developers can read training presentation 
to prepare for a course or to refresh their knowledge. 

4.1 Overall structure 

The following meta-model (figure 5) gives an overview of the building 
blocks of DMethod. It was created after an extensive study of the 
DMethod contents and of the current method engineering literature. 
While building and contemplating the knowledge infrastructure the 
method engineering team came across issues that are new for web
enabled methods in contrast to existing paper methods. 
1. Variants. The different product lines of Baan R&D used different 

development platforms, which gave necessity to accommodate 
variants of templates, and therefore of work products and instructions. 
In the design phase conventional 4GL development used Entity
Relationship modelling, whereas object-oriented approaches needed 
Class diagrams, resulting in a Work product for a Functional Design 
in two variants. Administration of commonalities and differences of 
variants was simplified by the hyperlinked structures. 

2. Main Entries. The homepage of DMethod was designed to provide 
easy and fast access to the knowledge resources. Given the 16 
different types of method building blocks in the DMethod meta-model 
(figure 5) it is a non-trivial task to decide which ones are used to 
provide the first access at the home page, and which are linked behind. 
Too many entries blur the overview, whereas too few increase the 
navigation path lengths. Extensive usability research has resulted into 
identifying 8 major entries, indicated in figure 5 with a green triangle. 
At the moment, however, 3 of them have not been realized yet. 
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3. Rules: The large web-based knowledge infrastructure requires a 
thorough internal structure. Typical issues like, how many examples 
will be included, or is there just one checklist per work product, 
needed an overall vision. Several of these rules could obviously be 
incorporated in the DMethod meta-modeL All the rules were 
documented in a rules document guiding the method engineering in 
their construction processes. 

A colored bockgrmmd 

'"'"" vari4!lts 6.t'e possiblt 

DMethod building blocks: 
Process overvi91N, 

Project model, PDF, 
Work Product, ro!es, 

Work instruction 
Tutorials, templales, etc 

Figure 5. Methodical structure of DMethod 

The Methodical structure in figure 5 shows a large number of rules on the 
different method fragments. For illustration purposes we discuss some 
rules. 

Rule 1. A Work Product has always 2 or MORE States. 

States are formally defined versions of the work products (WP), such that 
every employee in the R&D department can judge the status of the 
contents and impact for the ongoing job. Each WP has a state Initial, a 
state in which there is just an empty template or a copy from an old 
version. The Actual state refers to a WP in which the content is available 
to be used. Next to these two mandatory states, it is preferred to have a 
third state in which the contents are at the end of its life-cycle. This state 
is preferably called Historic. 
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Rule 2. A Work Product can have zero or 1 Template, but preferred 
is 1 

In case the WP is document a template is mandatory. If it is not a 
document (for example a change request, which is a record in a database) 
a template may be omitted. 

Rule 3. A Template can have zero or 1 Standard. 

A Standard is a template of filled with instructions and small textual or 
model examples. In case the explanation is limited it is allowed to use the 
MS-Word comment functionality in the template. If more explanation is 
needed, a standard needs to be made. 

Rule 4. A WP can have zero, 1 or more Examples 

It is good practise to obtain real examples from completed projects into 
the DMethod as explanations how things should be done. This has also a 
very rewarding effect to the writers of the example, who see there piece of 
work promoted to an example for all. In case the WP has a template at 
least one example is preferred. In case the WP is not a document, for 
example screenshots can function as example. 

5. Conclusions and discussion 

Web technology is the way to go for methods. Various surveys within 
Baan R&D show that the adoption of DMethod is extremely high, 
especially in contrast to the former paper based situation. Most developers 
frequently visit the DMethod site for checking the updates and extensions. 
Furthermore, many method improvements are based on contributions 
from the user community. 

The optimal usage of a corporate method management system, such as 
DMethod, has some critical success factors: 
- Adequate infrastructure where every workstation linked to the 

corporate network (WAN) has direct access to the method 
management system. 

- Standard technology used for the creation and deployment of method 
pages, documentation standards, and procedure descriptions. 

- Active support group, which continuously reviews and improves the 
contents of the method 

- Mandatory usage in projects as users should concentrate on 
developing applications and not spend their time building their own 
methodical deviations. 
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The transfer from the paper to the web gives rise to several new research 
questions, which we wish to put forward for the international method 
engineering community. First, the current Method Management System is 
still based on plain HTML pages, although they share a standard structure 
derived from the method fragment categories explained in section 3.2. 
This page-based structure requires performing the completeness and 
consistency checking manually. One could envision a method base that 
enforces the structures and content of the method fragment categories and 
from which the method pages are generated. Secondly, as the user 
friendliness of the Method Management System is essential for its 
adoption, the optimisation of knowledge access paths from user needs 
should be investigated. Storage of individual or role based usage patterns 
can reveal frequent and missing methodical support. Analysis of the usage 
patterns should then be input to various improvement of the user interface 
of the Method Management System. Currently, an extensive usability 
study is being performed at Baan, of which we hope to report shortly. 

As explained the current DMethod contains all previous editions. 
However, due to the limited technology these editions are just complete 
copies of the then existing DMethod, without any sharing of pages from 
earlier editions. A Configuration Management System for the DMethod is 
lacking completely. Such a CMS might also improve the cumbersome 
insertion of new or updated method pages. 

Finally, as stated the deployment of new method fragments is very fast in 
a web-enabled method. However, that does not mean that every user 
impacted by this extension of methodical knowledge is automatically 
aware and immediate an active user. There exist various strategies for 
corporate knowledge management, i.e. the collection and exploitation of 
organisational expertise [16]. Suitable implementation strategies for web
based method introduction need further empirical investigation. 
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De oberstrategie - hoe lang nog? 

Jan Dietz 

Abstract 
De oberstrategie, die al in de eerste uitgave van Theo Bemelmans' boek 
"Bestuurlijke lnformatiesystemen en Automatisering" werd beschreven, 
mag zich, hoewel vanaf den beginne te simpel om serieus te worden 
genomen, beroepen op een hardnekkig voortbestaan. In dit artikel wordt 
onderzocht waarom dat zo was en nog steeds is en wordt uitzicht geboden 
op de verdwijning van het fenomeen, ten gunste van een degelijker en 
wetenschappelijk verantwoorde aanpak van requirements engineering. 

1. Inleiding 

In het begin van de jaren tachtig kwam ik als tweede wetenschappelijk 
medewerker, na Jan-Geert de Boer dus, in de vakgroep BISA van Theo 
Bemelmans. Op basis van de eerste editie van diens hoek "Bestuurlijke 
Informatiesystemen en Autornatisering" [1] deed ik mee aan het interne 
en exteme onderwijs in een vakgebied dat we toen gemakshalve 
Bestuurlijke lnforrnatiekunde noemden. Een onderdeel daarvan was 
informatiebehoeftenanalyse of kortweg inforrnatie-analyse. Het omvatte 
alles wat tegenwoordig onder requiremenst engineering wordt verstaan. 
Een van de aanpakken voor informatie-analyse die Theo in zijn hoek 
beschrijft, is de zogeheten oberstrategie. Die bestaat er uit dat de 
inforrnatie-analist aan de toekomstige gebruiker van een te ontwikkelen 
inforrnatiesysteem simpelweg vraagt wat hij of zij gehad zou willen 
hebben, a la carte dus. Men zou deze uiterst liberate houding tegenover de 
gebruiker gernakkelijk kunnen betitelen als gebruikersvriendelijk avant la 
lettre, maar dat zou de werkelijkheid van de geschiedenis geweld 
aandoen. lmmers, deze attitude kwam niet voort uit meelevendheid met 
de gebruiker maar uit een hautaine, haast arrogante, opstelling van de 
automatiseerders, voor wie niets te dol was en aile eer te na om tegenover 
een digibeet-gebruiker te erkennen dat iets moeilijk was of eigenlijk 
onmogelijk. De informatie-analisten, die als berniddelaars fungeerden 
tussen gebruikers en autornatiseerders, namen deze opstelling gretig over, 
gespitst als ze waren op enerzijds ontzag van de zijde van de gebruikers 
en anderzijds goede rnaatjes te zijn met de vaak nogal vrijgevochten, 
eigenzinnige systeembouwers. Ook analisten die geen kaas van automa
tisering hadden gegeten, was het gegund deel te nemen aan deze voor 
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beide partijen profijtelijke, hoewel voor de automatiseerders toch vooral 
parasitaire, symbiose. 

De oberstrategie heeft me vanaf het begin geintrigeerd, en ik kon me 
toentertijd niet voorstellen dat haar een lang Ieven beschoren zou zijn. Zij 
getuigde immers van een bijna lachwekkende naiveteit en van een gebrek 
aan professionaliteit die niet te rijmen vielen met de serieuze beoefening 
van aan de ene kant de organisatie- en bedrij fswetenschappen en aan de 
andere kant de computer- en informatiewetenschappen. Toch moet men 
constateren dat zo'n veertig jaar na dato, de oberstrategie nog steeds leeft. 
Sterker nog, zij neemt in elke methode van informatie-analyse c.q. 
requirements engineering een dorninante plaats in. Tegelijkertijd moet 
men ook constateren dat de achter die strategie liggende vooronder
stelling, namelijk dat gebruikers in staat zijn hun informatiebehoeften te 
formuleren, niet deugt. Immers, er worden nog steeds belangrijke zaken 
vergeten en er worden steevast zaken gevraagd die niet nodig zijn. Hoe 
kan het toch zijn dat de oberstrategie niet allang is vervangen door betere 
altematieven? Spelen er rnisschien andere dan de hiervoor genoemde 
factoren een rol? In welke richting zouden altematieven gezocht moeten 
worden? Dat zijn de vragen die ik graag wil bespreken in deze bijdrage 
aan het Liber Arnicorum van Theo Bemelmans. Vanwege de aard van dit 
artikel, beperk ik me tot twee referenties, een van Theo en een van rnij. 

2. Ontwerpen en inrichten 

Het werk van de informatie-analist bestaat emit een originele, informatie
kundige, bijdrage te leveren aan het veranderen van het functioneren van 
bedrijven, naast de bijdragen door andere disciplines. In figuur 1 is ge
schetst wat zo'n veranderings- ofverbeteringsprojekt inhoudt. 

bedrijfsontwerp 

oud 

bedrijfsinrichting 

oud 

heron twerp 

herinrichting 

bedrijfsontwerp 

nieuw 

bedrijfsinrichting 

nieuw 

Figuur 1. Het (her)ontwerpen en (her)inrichten van een bedrijf 

Er is een bestaande situatie, aangeduid met "oud", die men om welke 
reden dan ook wil veranderen. Daartoe ontwerpt men een altematieve 
situatie, in figuur 1 met "bedrijfsontwerp nieuw" aangeduid, die dan 
vervolgens kan worden gerealiseerd en geimplementeerd. Deze twee 
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activiteiten, die we gezamenlijk het (her)inrichten zullen noemen, 
resulteren in de "bedrijfsinrichting nieuw". 

Een noodzakelijke voorwaarde bij het uitvoeren van een verandering 
zoals geschetst in figuur 1, is dat sommige zaken binnen de bedrijfs
situatie onveranderd blijven. Zodra alles op zijn kop mag worden gezet, 
heeft men geen houvast of referentiepunt meer, waaraan keuzes kunnen 
worden getoetst. Men vergelijke dit met de situatie van iemand die zijn 
woonkamer gaat veranderen. Het impliciete houvast dat men daarbij 
hanteert, is dat de functie van de kamer niet verandert: het blijft een 
woonkamer. Daardoor wordt de ontwerpvrijheid dus beperkt, maar op een 
zinvolle en zelfs noodzakelijke wijze. Als die functie namelijk niet meer 
vaststaat, en de kamer dus evengoed een patatkraam of een varkensstal 
zou mogen worden, wordt het veranderen een onbeheersbare opgave. 
Omdat de toets voor de kwaliteit van het ontwerp van de nieuwe situatie 
is weggevallen, is elk ontwerp goed. In hoofdstuk 3 komen we op deze 
noodzaak tot het hebben van een houvast terug. 

Sinds de jaren zeventig is er in de informatiekundige praktijk een zinvol 
en nuttig onderscheid gemaakt tussen twee deelperspectieven of niveaus 
van abstractie, die men gewoonlijk het functionele of logische perspectief 
en het technische perspectiefnoemt (zie figuur 2). 

function eel 
(logisch) 

technisch 

informatiesysteem 

datasysteem 

Figuur 2. lnformatiesysteem en datasysteem 

Het soort systeem dat men vanuit het functionele of logische perspectief 
'ziet', wordt meestal informatiesysteem genoemd. Wat men daarmee 
bedoelt uit te drukken, is dat men abstraheert van de vormaspecten van 
informatie om zich te kunnen concentreren op de inhoud. Naar die 
vormaspecten kijkt men juist vanuit het technische perspectief. Het soort 
systeem dat men dan 'ziet', heet datasysteem. Een datasysteem is dus een 
systeem dat informatievormen manipuleert, d.w.z. waarin informatie
vormen wordt vastgelegd, bewerkt, en opgeslagen, en dat informatievor
men verstrekt. De stippellijn tussen informatiesysteem en datasysteem 
betekent twee dingen. Het ene is, dat het datasysteem een ondersteunende 
rol vervult ten opzichte van het informatiesysteem. Het andere is dat er bij 
een informatiesysteem meerdere datasystemen kunnen zijn die een 
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correcte ondersteuning bieden aan dat informatiesysteem. Het houvast dat 
men heeft bij het herontwerpen van het bestaande datasysteem is het 
(onveranderde) informatiesysteem (zie figuur 3). 

datasysteem 

oud 

informatiesysteem 

heron twerp datasysteem 

nieuw 

Figuur 3. Herontwerpen van het datasysteem 

Het herontwerpen van het datasysteem bij een gegeven informatiesysteem 
was de belangrijkste opgave in de begintijd van de automatisering in 
organisaties. Al geruime tijd is die plaats ingenomen door het herontwerp 
van het informatiesysteem zelf. Een relevante vraag is nu welk houvast 
men daarbij nodig heeft, anders gezegd, wat er 'hoven' het informatie
systeem moet worden geplaatst, van waaruit men de juiste ontwerp
vrijheid heeft voor het herontwerp van het informatiesysteem. Het is 
duidelijk dat het niveau 'hoven' het informatiesysteem de bedrijfsactivi
teiten zelf moet betreffen. Heel wat lastiger is het zich daar een geschikt, 
helder en samenhangend beeld van te vormen. Dat beeld mag namelijk 
geen informatieverwerkende activiteit bevatten, maar moet tegelijkertijd 
een gemakkelijke aansluiting waarborgen naar het (her)ontwerp van die 
informatieverwerkende activiteiten. Hoe lastig dat is, blijkt wel uit de 
manier waarop in de meeste methoden die beoogde visie op de bedrijfs
activiteiten zijn beslag heeft gekregen. Het is vrijwel geen enkele 
methode gelukt zo'n 'informatie-vrij' model van de bedrijfsactiviteiten te 
concipieren. Ook is geen van deze methoden in staat gebleken het 
concipieren van dat beeld te doen zonder te 'lenen' van andere disciplines. 
Vooral de bedrijfseconornie en de organisatiekunde in engere zin zijn 
daarbij in trek geweest. Zodoende zijn diverse niet-informatiekundige 
gezichtspunten een tamelijk standaard onderdeel geworden van de bagage 
van de informatiekundige, zoals de waardeketen van Porter, de kritieke 
succesfactoren van Rockart, het besturingsparadigma van Blumenthal en 
zelfs de organisatietheorie van Mintzberg. Allemaal relevante zaken voor 
de bedrijfseconoom en de organisatiekundige, maar rnijns inziens niet 
direct van belang voor de ontwerper van informatiesystemen. 

Maar hoe moet men dan wel te werk gaan? Wat is een adequaat 
paradigma voor het zodanig begrijpen van bedrijven dat zo'n begrip 
enerzijds helemaal onafhankelijk is van de informatiesystemen en 
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anderzijds de juiste aanknopingspunten biedt voor bet (ber)ontwerpen van 
die informatiesystemen. We zullen daartoe de relatie tussen bet 
informatiesysteem en bet datasysteem in de figuren 2 en 3 generaliseren 
tot een ontwerpvoorwaarde waaraan altijd moet zijn voldaan. Het 
datasysteem in figuur 3 is blijkbaar bet doelsysteem (DS), d.w.z. bet 
systeem dat men wil veranderen. Het informatiesysteem is bet 
gebruikende systeem (GS), d.w.z. bet informatiesysteem gebruikt de 
producten of diensten die bet datasysteem Ievert. De generalisatie is nu 
dat er in elke ontwerpsituatie sprake is (moet zijn) van een GS en een DS. 
Daarin is bet DS bet systeem dat veranderd wordt en bet GS bet systeem 
dat onaangeroerd blijft. 

3. Functie en constructie 

De relatie tussen bet GS en bet DS in een ontwerp- of verandersituatie 
kan nog preciezer worden geduid door onderscbeid te maken tussen de 
functie en de constructie van een systeem. Met deze begrippen worden 
twee complementaire perspectieven op systemen geboden. Ze zijn 
gebaseerd op respectievelijk bet IPO-paradigma en bet PSI-paradigma. 

In bet IPO-paradigma (Input-Process-Output) wordt een bedrijf opgevat 
als een geheel van functies of processen die onderling zijn verbonden 
door 'stromen' van goederen, diensten en documenten. Elk proces 
verwerkt input-stromen tot output-stromen. De aankornst van een input
item triggert een proces tot bet produceren van de bijbehorende output. 

Bij bet IPO-paradigma hoort bet black-box-model. Daarin wordt een 
proces voorgesteld als een (al of niet mathematisch) verband tussen input
variabelen en output-variabelen. Door bet veranderen van de waarde van 
een input-variabele verandert de waarde van een of meer output
variabelen. 

De traditionele benadering voor bet ontwerpen en doorvoeren van 
organisatieveranderingen berust op bet IPO-paradigma. Dat paradigma is 
zo indringend en overbeersend aanwezig in aile managementliteratuur en 
in aile bedrijfseconornische en bedrijfskundige opleidingen, dat de meeste 
informatie-analisten met zo'n acbtergrond zicb er waarschijnlijk niet eens 
van bewust zijn dat ze bet telkens weer toepassen. Om de essentie en de 
beperkingen van bet IPO-denken te illustreren, nemen we de chauffeur 
van een auto als voorbeeld. De kennis die de chauffeur van een auto 
toepast, is black-box-kennis. Hij kent de bedieningsorganen (knoppen, 
pedalen enz.) en hij weet welk effect bet veranderen van de stand van een 
bedieningsorgaan heeft. De standen van de bedieningsorganen komen 
overeen met de waarden van de inputvariabelen en de effecten komen 
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overeen met de veranderde waarden van de outputvariabelen (rijrichting, 
snelheid enz.). Zolang de chauffeur tevreden is met het prestatiebereik 
van zijn auto, is er niets aan de hand en kan hij vrolijk blijven rijden. 
Maar dat is ook precies de beperking van black-box-kennis. De chauffeur 
kan bijvoorbeeld wel willen dat de auto harder rijdt of een kortere 
draaicirkel maakt, maar zijn kennis schiet tekort om dat voor elkaar te 
krijgen. Om zijn wensen te vervullen moet hij iemand anders in de arm 
nemen, namelijk een automonteur. Die monteur bezit white-box-kennis 
van de auto, d.w.z. kennis van de constructie en de werking. De monteur 
is in staat het prestatiebereik van de auto te veranderen door aan de 
constructie en de werking van de auto te sleutelen. 

Laten we dit voorbeeld nu gebruiken als een metafoor voor wat een 
manager doet bij het beheersen van de bedrijfsprocessen. Net als de 
chauffeur is hij een 'knoppendraaier'. Op basis van zijn black-box-kennis 
van het bedrijf, verandert hij de waarden van inputvariabelen. 
Voorbeelden van inputvariabelen zijn in dit geval de aard van de diensten 
die hij wil aanbieden, de capaciteiten aan personeel en de capaciteiten aan 
productievoorzieningen. Zolang hij binnen de grenzen van het 
prestatiebereik van het bedrijf blijft, gaat alles goed. Zodra hij daar echter 
buiten wil komen, krijgt hij hetzelfde probleem als de chauffeur. Er zal 
dan aan de processen van het bedrijf 'gesleuteld' moeten worden. En dat 
vereist dus white-box-kennis, kennis van de 'constructie' en de 'werking' 
van bedrijven. Het IPO-paradigma is daarvoor per definitie ongeschikt, er 
zal iets anders moeten worden gevonden. (Maar hoe kan het dan, boor ik 
u voorzichtig mompelen, dat het zo lang wel goed is gegaan met het het 
uitvaardigen van maatregelen die beoogden het prestatiebereik van een 
organisatie te vergroten? Mijn enige verklaring voor het feit dat zoiets 
toch vaak lukte, is dat het adaptieve vermogen van organisaties op de 
'werkvloer' toereikend is geweest om de black-box-directieven 'van 
boven' om te zetten in de benodigde white-box-aanpassingen, bewust of 
onbewust. Echter, dat vermogen wordt steeds kleiner en het zou in elk 
geval toch beter zijn dat managers begrijpen waarom veranderingen wel 
ofniet mogelijk zijn.) 

Aan het eind van de jaren tachtig is het inzicht doorgebroken dat het 
mogelijk is een zinvolle en zuiver informatiekundige visie op bedrijfs
activiteiten te construeren, indien men de taalfilosofische analyse van 
communicatie als uitgangspunt neemt. In [2] wordt deze grondslag uit de 
doeken gedaan. Dit belangrijke nieuwe inzicht heb ik het PSI-paradigma 
(Performance in Social Interaction) gedoopt. 
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In het PSI-paradigma wordt een bedrijf opgevat als een systeem van 
mensen aan wie op basis van hun competenties bevoegdheden zijn 
toegewezen. Elke medewerker is verantwoordelijk voor het juist en tijdig 
verrichten van zijn taken. Door het onderling aangaan en nakomen van 
commitments, stemmen ze hun acties op elkaar af. Doordat iedereen op 
deze wijze 'zijn steentje' aan de eindproducten bijdraagt, vervullen ze 
gezamenlijk de missie van het bedrijf. 

Bij het PSI-paradigma hoort het white-box-model. Daarin wordt een 
bedrijf voorgesteld als een systeem van actoren (rollen van mensen) die 
twee soorten aeries verrichten. Door het uitvoeren van productie-acties 
wordt een bijdrage geleverd aan het vervullen van de missie van het 
bedrijf. Door het uitvoeren van coordinatie-acries zetten actoren elkaar 
aan tot de uitvoering van de productie-acties en stemmen ze die af. 

4. lnformatiekundige aspectsystemen 

Zoals gezegd, vormen het IPO-paradigma en het PSI-paradigma de basis 
voor twee complementaire perspeetieven op bedrijven, het functie- en bet 
eonstructieperspeetief. Onder bedrijf moet men daarbij elk systeem van 
mensen verstaan dat een bepaalde funetie vervult ten opzichte van een 
ander 'bedrijf' en waarvan de eonstruetie kan worden ondersteund door 
weer een ander 'bedrijf'. Deze 'bedrijven' versehillen alleen in de aard 
van hun productie-aeties, e.q. diensten die ze leveren. In hun eonstruetie 
zijn ze gelijk: ze bestaan allemaal uit soeiale individuen die onderling 
commitments aangaan en nakomen betreffende de produetie-aeties (N.B. 
Het lijkt of we daarmee voorbijgaan aan de inzet van ICT, dus aan de 
automatisering. Die is echter niet meer dan een wijze van inrichting van 
elk van de bedoelde 'bedrijven'). Kijkend door de informatiekundige bril, 
zijn er drie soorten productie-acties te onderscheiden, die leiden tot drie 
aspeetsystemen van een bedrijf, eerder ook wel niveaus van abstraerie 
genoemd [2]: het essentiele, het informationele en het doeumentele 
niveau (zie figuur 4). 

Met bedrijfssysteem wordt bedoeld het systeem van handelende en 
onderhandelende personen, van de deelnemers in een organisatie, die 
tezamen door hun gecoordineerd handelen de bedrijfsprocessen 
realiseren, en dus bet eigenlijke bedrijf uitmaken. Hun handelen kan 
materieel handelen zijn (zoals bet aanleggen van de Betuwelijn), maar 
ook beslissen (bijvoorbeeld tot het verhogen van bet budget voor de 
Betuwelijn) en oordelen (zoals het ontvankelijk verklaren van een 
bezwaarsehrift tegen de aanleg van de Betuwelijn). In hun onderhandelen 
maken zij afspraken tot toekomstige aeries ( opdrachten, orders, agenda 
etc.) en stellen zij resultaten van die aeries (een aangelegde Betuwelijn, 
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een gewijzigd budget en een ontvankelijk verklaard bezwaarschrift) vast. 
Door die vaststellingen worden nieuwe, originele feiten gecreeerd, feiten 
dus die niet door m.iddel van afleiding of berekening zijn te verkrijgen. 
Het perspectief van waaruit men het bedrijfssysteem 'ziet' heet essentieel 
omdat het de essentie van het bedrijfvertegenwoordigt. 

F 
essentieel bedrijfssysteem 

c 

F 
informationeel informatiesysteem 

c 

F 
documentee/ datasysteem 

c 

Figuur 4. De drie informatiekundige aspectsystemen van een bedrijf 

Om hun werk te kunnen doen, moeten de actoren in het bedrijfssysteem 
met elkaar kunnen communiceren, en moeten zij kunnen beschikken over 
de voor hun handelen, beslissen en oordelen benodigde informatie. Het is 
de taak van het informatiesysteem ervoor te zorgen dat dat correct 
gebeurt. De betekenis van de stippellijn in figuur 4 tussen bedrijfssysteem 
en informatiesysteem is vergelijkbaar met die tussen inforrnatiesysteem 
en datasysteem (die uiteraard dezelfde is als die in figuur 2). Preciezer 
gezegd, de constructie (C) van het bedrijfssysteem wordt ondersteund 
door de functionaliteit (F) van het informatiesysteem, zoals de constructie 
van bet informatiesysteem wordt ondersteund door de functionaliteit van 
het datasysteem. In principe zijn er ook meerdere informatiesystemen 
denkbaar die op een correcte wijze de vereiste informationele ondersteu
ning bieden aan het essentiele niveau. Het documentele niveau in figuur 4 
komt overeen met bet technische niveau in figuur 2. Kenmerkende 
activiteiten op dit niveau zijn bet vervoeren, bewaren, kopieren, 
verstrekken en vernietigen van data ofwel documenten. 

Met een model van het bedrijfssysteem zoals hierboven gedefinieerd, 
heeft men bet noodzakelijke houvast voor het (her)ontwerp van de 
ondersteunende informatiesystemen. In figuur 5 is dat uitgebeeld. Daarin 
ziet men ook dat bet berontwerpen van bet inforrnationele niveau 
onverm.ijdelijk bet herontwerpen van bet documentele niveau met zich 
meebrengt. 
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informatiesysteem heron twerp informatiesysteem F 

c oud nieuw c 

F datasysteem heron twerp datasysteem F 

c oud nieuw c 

Figuur 5. Herontwerpen van het informatiesysteem 

De belangrijkste betekenis van figuur 5 is evenwel dat het laat zien dat er 
voor het (her)ontwerpen van een informatiesysteem een objectief 
ankerpunt bestaat, namelijk de constructie van het bedrijfs-systeem. 
Anders gezegd, de kennis daarvan is de voldoende en noodzakelijke basis 
voor de informatie-analist bij het (her)ontwerpen van het informatie
systeem. De informatie die nodig is voor het vervullen van aile 
beschouwde actorrollen is daarin immers helernaal vastgelegd. Men heeft 
dus de toekornstige gebruiker niet meer nodig voor het vaststellen van de 
inhoudelijke informatiebehoeften. Anders gezegd, men hoeft zich niet 
meer te verlaten op de oberstrategie. Die kan hoogstens nog nuttige 
diensten bewijzen als het gaat om de wijze waarop informatie wordt 
gepresenteerd, dus bij het ontwerp van het datasysteem. 

5. Conclusies 

De oberstrategie is een fenomeen dat al meer dan veertig jaar bestaat en 
nog steeds een onmisbaar instrument lijkt te zijn in de mentale 
gereedschapskist van de informatie-analist c.q. de requirements engineer. 
We hebben in dit artikel de redenen voor het hardnekkige voortbestaan 
van de oberstrategie onderzocht. De oorspronkelijke, liberaal en zelfs 
gebruikersvriendelijk lijkende, maar eigenlijk dus hautaine houding van 
de informatie-analisten heeft al lang plaats gernaakt voor professionele 
zakelijkheid en voor betere verhoudingen tussen de belanghebbenden in 
een automatiseringsproject. Daaraan kan de oberstrategie dus geen 
bestaansrecht meer ontlenen. 

De conclusie uit hoofdstuk 2 is, dat er in elke ontwerpsituatie sprake is 
van een doelsysteem (DS), het te ontwerpen systeem, en een gebruikend 
systeem (GS), dat onaangeroerd blijft, en dat daarmee het ankerpunt is 
voor het (her)ontwerp van het DS. In hoofdstuk 3 en 4 hebben we daaraan 
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bet onderscbeid tussen de functie en de constructie van een systeem 
toegevoegd. Dat leidde tot bet aangescberpte inzicbt dat men kennis moet 
bebben van de constructie van bet GS om de functionaliteit van bet DS 
vast te stellen. De keuze van de constructie van bet DS staat daar los van, 
evenals de functie van bet GS. Daarmee is ook duidelijk geworden dat 
IPO-georienteerde kennis (lees: bedrijfskundige en organisatiekundige 
kennis) de analist niet of nauwelijks van dienst is bij bet vaststellen van 
informatiebeboeften. 

Gelijk bebben en gelijk krijgen zijn, zoals bekend, twee niet noodzake
lijkerwijs correlerende zaken. Evenzeer bekend is, dat bet vakgebied van 
de (bestuurlijke) informatiekunde, boewel feitelijk nog zeer jeugdig, bol 
staat van conservatisme. Dat maakt bet allemaal niet gemakkelijk nieuwe 
wetenscbappelijke inzicbten ingevoerd te krijgen in de praktijk van bet 
vakgebied. Maar wie kan dit beter en met meer kracbt van argument 
onderschrijven dan Tbeo Bemelmans zelf? Laat ik nu dus maar zwijgen. 
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Abstract 

Governance and architecture in a 
component-based world 

Kees vanHee 
Erica Rietveld 

The last five years the term "ICT governance" is a rising star, almost as 
popular as the term "ICT architecture". Both terms refer to a set of new 
activities to improve the management of the development and main
tenance of large information systems. In this paper, we discuss deve
lopments in thinking about governance and architecture, on the level of 
the enterprise and specifically for IT. We conclude with some expec
tations of the impact of these developments and in particular about their 
relationship. 

1. Introduction 

This paper is a tribute to Theo Bemelrnans, who is one of the pioneers of 
the scientific study of the development of large-scale information systems 
in the Netherlands. In particular, Theo has been involved in the strategic 
issues of the development of governmental information systems. In the 
early days, the definition of information systems concepts was an 
important issue in the Netherlands. Many practitioners who started in the 
seventies use the definitions ofTheo. 

Today information systems are considered as computerized systems that 
support organizations and in particular the people in organizations. This 
in contrast with embedded systems that control an instrument or a piece 
of equipment. 

The development of information systems has changed dramatically in the 
two decades due to new software engineering methods and tools, by the 
success of Internet and web technology and by the success of generic 
application software. The old paradigm of automation "organize before 
you automate" has changed due to these developments and ICT as a tool 
for efficient execution of processes became an enabler of new business 
processes and even new business models. In this context the ICT
government became a new approach for top management to give gui
dance to the development and exploitation of information systems. At the 
same time, however independently, the concept of architecture of systems 
became a popular instrument for software management to control the 
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development of larger systems. Therefore it is interesting to see how these 
two concepts are related and how architecture can contribute to good ICT
governance. 

2. Developments in governance thinking 

The focus in publications on governance has been on corporate 
governance, especially due to the various corporate scandals since 2001: 
Enron, Worldcom, Ahold, Parmalat. Conformance to law, formal rules 
and also less-formalized ethical standards has become a major issue for 
organizations, not only in their relation with shareholders, but also other 
stakeholders such as customers and relevant interest groups. The 
dominant shareholder focus that dominated boardroom communications 
during the last decade of the 201

h century is shifting towards a broader 
definition of conformance and accountability. 

Governance also has an internal dimension. Conformance is an obligation 
and constraint, but it will not make any business successful. Within the 
demands of its context, the business needs to perform. Enterprise 
governance is an emerging term that includes both corporate governance 
and business governance. The Chartered Institute of Management 
Consultants [CIMA] has proposed an Enterprise Governance Framework, 
summarized in table 1. 

Table 1: Enterprise Governance Framework 

Enterprise Governance 
Dimensions Corporate Governance Business Governance 

i.e. Conformance i.e. Performance 
Responsibility Accountability Value Creation 

Assurance Resource Utilization 
View Historic Forward-looking 

The combination of performance and conformance is crucial for good 
governance, and we will adopt this model for our discussion on IT
governance. 

Meanwhile a major paradigm shift is taking place in management science. 
On the theoretical side it is fed by insights from complex systems and 
chaos theory, ecology, evolution theory and psychology (about learning, 
creativity, intelligence). On the practical side there are the breakthroughs 
in ICT that resulted in our 'information society' and the Internet, and the 
emergence of new, networked types of business that quickly gained 
market position (Benetton, Dell, Cisco, Amazon, eBay a.o.). 
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It has resulted in increasing awareness that the way that we have 
organized our enterprises has major negative effects: 
- The collaborative model that dominates large organizations results in 

highly stressful working conditions. Larry Greiner [Greiner] 
concluded in 1972 that most large Western organizations experienced 
this, and added in 1998 that there was no internal solution for that 
problem). 
Complex matrix structures give participants power to effectively block 
or at least delay change; but it is very difficult to get resources for a 
new initiative. During the Internet-heydays Gary Hamel cf [Hamel] 
suggested that every company should create its own Silicon Valley, to 
counteract the paralyzing bureaucratic procedures that kill creativity in 
traditional organizations. 
Organizations structures have become like Rubik's cubes, which 
require either a master hand or brute power to change them. 

The idea that centralized management can absorb, select and interpret all 
relevant external information and act timely has proved to be a fiction. 
But decentralization is not the sole answer. Again we need to strike a 
balance: how can we ensure that the enterprise meets its overall objectives 
within shared constraints, while sensing accurately and acting effectively 
in all its relations with many different stakeholders? The new examples of 
networked organizations provide inspiration and insights. 

Currently we see large organizations deconstructing parts of their bu
siness models in components. Some components may be outsourced: 
catering, IT-infrastructure, call centers. Others are internally repositioned 
as Shared Service Centers (shared back offices, facility management, IT
development), and sometimes they are also allowed or even stimulated to 
acquire external clients (e.g. Shell Technology and Innovation Support, 
providing services to all the companies based on the Amsterdam Research 
and Technology Center). The former colleague relationship is replaced by 
a customer I supplier relationship. 

These reorganizations cannot all be explained as planned steps toward 
networked organizations. Quite often they are the result of management 
hypes and copying strategies; and many projects fail due to lack of 
understanding network dynamics and of appropriate governance models. 

3. Developments in information systems 

Since the beginning of the nineties the information systems world has 
changed dramatically. Before 1990, the paradigm was "organize before 
you automate". Many business processes in different organizations are 
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quite similar. A famous example is the accounting system. In fact, many 
supporting processes in organizations operate quite similar. This is reason 
for the successes of ERP (Enterprise Resource Planning) systems and 
later the CRM (Customer Relationship Management) and SCM (Supply 
Chain Management) systems. These enterprise information systems or 
software packages can be configured to fit the specific needs of the 
organization. The configuration is often the selection of business rules. 
Therefore, these software packages contain a lot of business logic that is 
obtained after many years of building similar custom made systems. 
When an organization decides to implement a packaged-based system, it 
is choosing for a more or less standard solution, a best practice that can be 
customized a little. 

Not for all business functions and processes a generic software package 
exists today. Then a custom-made system has to be build, but not from 
scratch anymore. There are many components available from which it is 
easy to build a specific information system. Important examples of such 
components are database management systems, workflow management 
systems, document management systems, expert system shells and 
content management systems. Each of these components has to be 
configured for its specific tasks and the components have to be integrated. 
So modern information systems engineering consists of two tasks: 
configuration and assembly of components. ( cf [Szyperski 1998]) 

The monolithic software packages of today are becoming more and more 
component-based themselves and it seems to be only a matter of time 
before the vendors of ERP, CRM and SCM software will sell there 
components as independent products that will be able to cooperate with 
components of their competitors. All software systems will become 
component-based, so-called "plug & play"-systems. The best-of-breed 
approach will outperform monolithic packages. The economical powers 
are quite unpredictable and therefore it is hard to forecast when this will 
happen. Today most vendors of the enterprise-wide packages try to 
expend their functionality as much as possible and do not give priority to 
the support of integration of their package with products of competitors. 
However as soon as openness becomes an important criterion for clients 
to buy such a package, this will change. In the component-based world, 
most components of a system will be obtained from (external) vendors, 
who have long-term business plans and a support organization for their 
components. 

Component-based systems will behave in an 'organic' way: periodically 
components will be replaced by better ones. New functionality will be 
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realized by new components and vendors will compete with the best 
functionality of their individual components 

A new phenomenon will appear on the market, pre-packed solutions will 
be offered by third parties. A pre-packed solution is an integrated 
combination of components, configured with parameters. It can be used 
as a new component. 'Third parties' can make pre-packed solutions and 
'pre-packers' will compete with vendors of packages. Also components 
may be outsonrced to an ASP, an application service provider, since due 
to network facilities, components may reside anywhere. We distinguish 
two kinds of components: small and large ones. Small ones are found in 
public libraries, often as open sonrce software. They fulfJJI some specific, 
small task, like sorting a fJ.le, but there are powerful database management 
systems in the open sonrce world. Large components usually have a 
vendor and they support a complex business process, like bookkeeping. 
Development of web-services is focusing on small components while 
enterprise information systems and ASP services can be considered as 
large components. 

Component-based development is fundamentally different from the 
development of custom-made systems. For instance, requirements 
engineering is replaced by gap analysis. So we do not have to define all 
requirements from scratch, however we start with the functionality 
offered by the enterprise information system with parameter setting, 
suitable for the type of organization we are dealing with. Then we analyze 
the differences with the target organization and that leads to a number of 
modifications. Programming is replaced by configuring components and 
integrating them. For integration we often use components called 
"middleware". The configuring part of the development of information 
systems built from large, of-the-shelve, components, does not require 
extensive knowledge of computer science, so people with a business 
school background and a few weeks of dedicate training can be assigned 
for this work. Only for the integration part we often need knowledge of 
computer science and of conrse for the custom-made parts of the systems. 

4. A world of component-based systems 

Looking ahead we expect business systems and information systems to 
follow a comparable path: the emergence of standardized components that 
may reside anywhere in the network, standards for interoperability, and 
custom development only for components that coustitute competitive 
advantage. 

What will governance be about in such a world? 
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From the network perspective an organization is an ad hoc combination of 
business entities, some inside and other outside the legal structure of the 
enterprise, each with a specific competence and functionality, working 
together to achieve a goal. The ad hoc characteristic does not mean the 
cooperation is ephemeral; it may last a long time, as long as the goal is 
relevant. The cooperation exists only for this purpose, not because there is 
a shared owner who decided that the entities must collaborate. 

Each of the businesses will govern its own performance and conformance. 
It is fully responsible for value creation (products, services) and resource 
utilization (capital, human resources and also ICT), but must conform to 
the principles and standards that apply to them. These rules have different 
sources: the company that owns them, the country where they are located, 
contracts with clients and business partners, professional institutions etc. 

The enterprise that owns a portfolio of businesses will have its own goals 
and concerns. Basically there are two tasks: 
l. Managing the portfolio of businesses: the composition of the portfolio, 

performance monitoring and synergy; designing, applying and 
maintaining rules that create the right dynamics. These rules may also 
concern IT, e.g. on technology standards, protocols, preferred 
suppliers, development and project management methodologies, etc. 

2. Managing corporate resources: it is a matter of choice which resources 
are considered as corporate. If all assets of all business entities are 
corporate playing field, there will be little room for decentralized 
entrepreneurship. Capital will generally be a corporate resource, 
although rules may allow businesses to seek funding elsewhere. Other 
examples could be: the corporate brand, corporate clients, specific 
knowledge (patents), and also an IT application portfolio or an IT 
infrastructure. 

5. The role of architecture 

Before we elaborate on what an architecture is, we list six good reasons to 
make an architecture: 
L to describe the system to be designed 
2. to define and select components 
3. to manage the development process of components 
4. to test and build a system 
5. to manage a system when it is operational 
6. to maintain a system 
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Architecture is a term with several different meanings. One of them is that 
an architecture is a set of models of a system. Each of these models des
cribes an aspect of the system, and therefore these models are often called 
views. Several of the frameworks to model views, support a component 
structure, where a model is build of components, each component has an 
interface and the relationships between the components are defined in the 
model. There are two types of relationships between components in one 
vtew: 

interaction relations e.g.: "uses", control flow, dataflow, material flow, 
cash flow 

- structural relations e.g.: is-part-of, is-specialization-of, belongs-to, 
has-a-contract with. 

There are many types of relationships between views and between 
components of different views, e.g. is-realized-by, is-implemented-on. 

There are frameworks in which it is possible to describe many aspects of 
a system in one model. This is has advantages because in such a model 
the selected views are presented in an integrated way, and therefore it is 
relatively easy to check the consistency between the views and to verify 
of the description is complete, in the sense that an executable model of 
the system can be made form the model. 

Examples of such formalisms in IT architecture are coloured Petri nets 
augmented with a language to defme data types and data transformations. 
(see for instance [Van Hee 94] and [Jensen 95]). Other formalisms are 
replacing the Petri nets by some process algebra (see for instance [Baeten 
& Weiland]). Besides the advantages of such modeling frameworks, there 
are also serious drawbacks. The models in the frameworks are complex 
and difficult to understand by non-experts. That is probably the reason 
that they are more often used in research environments than in industry. 
In industry it is popular to use a number of different modeling techniques, 
each of them suitable for a particular type of view. The UML-family is 
used mostly today. [Fowler]. Of course the drawback of this approach is 
the need for consistency checking and a completeness check. The 
completeness check most often fails, but this is not considered to be as a 
handicap, because the ambition of the architect is not to describe an 
information system completely. The architecture should be an abstract 
description and may leave open details that are necessary to build the 
system. 

The different views of IT architecture serve different purposes, e.g. design 
of software, installation of software, operations, maintenance, access 
control and security. In different views, components have different 

125 



Hoofdstuk 2. Systeemontwerp en -architectuur 

meanings, e.g.: hardware, software, conceptual (logical) systems, business 
processes or departments. 

Q' 
\~ 

Figure 1: Different views 

In the area of business architecture current practice is closely related to 
IT -purposes. The term usually means a description of the business from 
the IT viewpoint with alignment as driver (e.g. the Zachmann framework) 
cf [Zachman]. 

Most information architects distinguish the following views: 
business architecture, i.e. the business views 
software architecture, divided into a 
1. logical or functional view 
2. physical or technical view 
infra-structure: the hardware plus basic software, including the 
operating systems 

In the figure 1 the top level shows two views: for instance a process view 
and an object view. On level 2 the logical view is presented and on level 3 
the physical one. On the lowest level the infrastructural view is presented. 
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In most cases the views are graphs: nodes connected by arcs. Also the 
"interview" relationships are represented by arcs (dotted lines). 

There are special architecture languages: modeling languages to describe 
the views. To support the rules, guidelines and principles there are 
architecture patterns: standard solutions for generic problems to be 
applied in particular situations. 

Another meaning of the term architecture is a style of modeling, which is 
in fact a set of rules, guidelines or principles for the development of 
systems. A rule is in fact a constraint of the kind of models that is 
allowed. We distinguish: alignment roles, requirements for the interview 
relationships, and stroctural roles, requirements for the structure of the 
VleW. 

Another architecture definition: the fundamental organization of a system 
embodied in its components, their relationships to each other, and to the 
environment, and the principles guiding its design and evolution (source 
IEEE). In this definition architecture is not the process, but its product. In 
this definition every system (business, information or else) has an 
architecture, formally described or not. Architecture can be a way of 
looking at organizations that may prove very effective in managing both 
conformance and performance. There is much promise in the area of 
business architecture. Not only as the starting-point for business-IT 
alignment, but as a governance instrument in the networked world. 

6. Governance and architecture: expectations 

The gap between business and IT is still wide, but there are several 
attempts to cross the bridge. Architecture may provide the conceptual 
framework that links business structures and dynamics to IT systems. 

Architecture may become a more generic approach with many different 
views. The enterprise does not only have a business and an IT 
architecture, but also a legal, human network, and hierarchical 
architecture. The set of views is never complete, and completeness is not 
aimed for. Management must choose what they will govern, and which 
views are relevant. 

All models exist for the same reasons we described in the previous 
paragraph: to describe the system to be designed, to define and select 
components, to manage the development process, to test and build the 
system, to manage and maintain the system when it is operational. In 
other words: governance. 
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We must learn about the way IT can be effectively managed in orga
nizations with different styles of enterprise governance. IT governance is 
not an end in itself, but must support the enterprise in realizing confor
mance and performance related to IT. 

There is a lot we can learn from each other, and together we have a lot to 
learn about designing and managing business and information systems in 
a component-based and networked world. 
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Het onveranderlijke in de verandering 

Maurice V erhelst 

Samenvatting 
De informatica evolueert zeer snel. Nieuwe programmeertalen, nieuwe 
ontwerpmethoden, nieuwe technieken allerhande duiken op. De vraag 
hierbij is: wat is "hype" en wat is blijvend ? Zeer dikwijls worden bij 
toepassing van de nieuwigheden beproefde werkwijzen uit het verleden 
overboard gegooid met aile gevolgen van dien. In dit artikel wordt 
betoogd dat men er best aan doet doorheen de snelle evolutie een aantal 
onwijzigbare principes te blijven toepassen. Eerst worden de doelstel
lingen van systeemontwikkeling onder de aandacht gebracht. Daarna in
troduceren wij de genoemde principes en tonen we hoe deze zich 
verhouden tot de besproken doelstellingen. 

1. Inleiding 

Na het initieel enthousiasme over de automatisering van de bestuurlijke 
informatieverwerking, begon men zich, aan het einde van de jaren 60, te 
realiseren dat het allemaal niet zo goed verliep. Er was sprake van 'soft
ware crisis', een begrip voor het eerst gebruikt op een door de NATO ge
sponsorde conferentie in 1968 [6]. 

'Software crisis' sloeg op het feit dat informatiesystemen uitermate star 
waren en moeilijk te veranderen. Dit was zeer emstig, want aangezien 
wetgeving, marktomstandigheden en technologie steeds sneller 
veranderen, moeten informatiesystemen ook steeds sneller kunnen 
inspelen op hieruit voortvloeiende wijzigingen in de informatiebehoeften. 
Binnen de informatiemaatschappij is systeemflexibiliteit een strategische 
succesfactor. Niettemin klaagden managers erover dat zelfs kleine wij
zigingen aan het systeem onmogelijk te realiseren waren. Volgens hun 
informatici zou een dergelijke kleine verandering van de vereisten een 
zodanig grote reorganisatie van het systeem veroorzaken dat de wijziging 
economisch niet haalbaar was. Ook strikt noodzakelijke wijzigingen 
vroegen onvoorstelbaar veel tijd. 

Dit alles leidde tot de situatie dat de backlog aan gevraagde wijzigingen 
in oude programma's en voor de creatie van nieuwe steeds aangroeide. 
Studies wezen uit dat in veel bedrijven 80 % van de tijd besteed werd aan 
het veranderen van bestaande programma's en slechts 20 % aan het 
opstellen van nieuwe. 
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Dit was het einde van de jaren zestig. 35 jaar later moeten we vaststellen, 
dat ondanks nieuwe programmeertalen, nieuwe methoden en hypes 
allerhande, de toestand niet veel is verbeterd. Een recente studie in de 
USA bvb. heeft uitgewezen dat op dit ogenblik 30 % van de grote 
informatica-projecten afgeblazen worden vooraleer ze beeindigd zijn, 50 
% van de projecten het budget met meer dan 200 % overschrijden en dat 
de meerderheid van de afgewerkte projecten slechts 60 % of minder van 
hun vooropgestelde functionaliteit verschaffen [2]. 

Hier is duidelijk iets eigenaardigs aan de gang. Het vermoeden is groot, 
dat de oorzaak van dit alles te zoeken is in de obsessie om steeds het 
laatste snufje van de ontwikkeling te gebruiken, zonder zich te realiseren 
dat er voor het ontwerp van informatiesystemen basisprincipes bestaan 
die niet straffeloos mogen verwaarloosd worden. Men is blijkbaar 
verblind door het nieuwe en gooit al het vroeger aangeleerde overboord 
als oude koek. Iedere nieuwe "hype" belooft de hemel op aarde, maar 
leidt uiteindelijk vaak tot chaos. Sorns speelt zich hierbij een processie 
van Echtemach af: twee stappen vooruit en een achteruit (of in sommige 
gevallen een stap vooruit en twee achteruit). 

Hierop aansluitend en deze tendens versterkend, wordt sorns het 
verkeerde personeel ingezet: ontwerpers en programmeurs met als enige 
informaticakennis wat zij geleerd hebben in een snelcursus over de laatste 
nieuwigheid, maar die niets afweten van abstracte ontwerpprincipes, die 
onafhankelijk van de gehanteerde techniek steeds gel dig blijven. 

Deze bijdrage heeft tot doel de aandacht te vestigen op de voomaarnste 
onveranderlijke basisprincipes, die telkens opnieuw moeten vertaald 
worden naar de nieuwigheid die zich aandient. 

Hiertoe presenteren we eerst in paragraaf 2 de doelstellingen die aan de 
grondslag zouden moeten liggen van elk softwareproject. In paragraaf 3 
worden dan de genoemde principes onder de aandacht gebracht. 

2. De doelstellingen 

Bij het ontwerpen van een systeem of van een programma dient men zes 
doelstellingen na te streven: betrouwbaarheid, verbeterbaarheid, fle
xibiliteit, doorzichtigheid, gebruiksvriendelijkheid en efficientie. 

2.1 Betrouwbaarheid 

Een systeem is betrouwbaar in de mate dat er weinig fouten in optreden. 
Het moet dus juist werken. In een groeiend percentage gevallen wordt 
betrouwbaarheid aangezien als de voomaarnste doelstelling bij de sys
teemontwikkeling. Deze tendens is een natuurlijk uitvloeisel van twee 
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verschijnselen: (1) een steeds groter gedeelte van de administratieve en 
technische processen in het bedrijf en in de maatschappij wordt 
uitgevoerd of bestuurd door computerprogramma's; (2) de te imple
menteren systemen worden steeds ingewikkelder, en complexiteit is op 
zichzelf al een foutenbron. Omdat in vergelijking met vroeger een groter 
gedeelte van de maatschappij computerafhankelijk is, hebben software
fouten grotere gevolgen dan voorheen. Het wordt dus steeds dwingender 
fouten te voorkomen. 

2.2 Verbeterbaarheid 

Een systeem is verbeterbaar in de mate dat het weinig tijd en inspanning 
vergt om optredende fouten te localiseren en te herstellen, zonder dat 
hierbij op andere plaatsen nieuwe fouten worden gecreeerd. De laatste 
toevoeging is van belang. Immers, sorns is het te verkiezen niet-cruciale 
fouten onverbeterd te Iaten, namelijk indien bij verbetering een grote kans 
bestaat nieuwe fouten binnen te brengen. 

2.3 Flexibiliteit 

Systemen zijn aan een steeds snellere evolutie onderhevig; onze 
samenleving wordt immers met de jaren dynamischer. Flexibiliteit wordt 
een norm voor kwaliteit van bedrijfsvoering. Het gemak waarmee een 
systeem kan gewijzigd worden is daarom een belangrijke dimensie van de 
kwaliteit van het systeem. 

2.4 Doorzichtigheid 

Als een lezer van de systeemdocumentatie de juiste werking van het 
systeem snel begrijpt, dan is het doorzichtig. Men ziet gemakkelijk in dat 
er een positief verband bestaat tussen de doorzichtigheid en de hierboven 
reeds besproken doelstellingen: naargelang een systeem doorzichtiger 
wordt, zal het ook betrouwbaarder, verbeterbaarder en flexibeler 
( aanpasbaarder) zijn. 

2.5 EfficH!ntie 

EfficHintie kan bepaald worden als de mate waarin de programma's 
waaruit het systeem bestaat weinig geheugen nodig hebben en/of een 
snelle uitvoering te zien geven. Hoe minder geheugenruimte en/of hoe 
sneller de uitvoering, hoe efficienter deze programma's zijn. 

In uiterst zeldzame gevallen bestaat er een conflict tussen de vier eerste 
doelstellingen enerzijds en efficientie anderzijds, m.a.w. de systeem
structuur die leidt tot een systeem met een goede graad van 
betrouwbaarheid, verbeterbaarheid, aanpasbaarheid en doorzichtigheid is 
in uiterst zeldzame gevallen onvoldoende efficient. De beste strategie 
bestaat er dan in zich bij het ontwerpen van de systeernstructuur toch niet 
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te bekommeren om de efficientie, maar enkel om het bereiken van de 
overige vier doelstellingen. W erd op deze wijze een systeemstructuur 
ontworpen, dan pas gaat men na of het aangewezen is de structuur te 
veranderen met de bedoeling de efficientie te verhogen. Deze strategie 
maakt het mogelijk beter de consequenties van een verhoogde efficientie 
op het bereiken van de andere doelstellingen te onderkennen en een 
bewuster keuze te doen. 

Daarenboven blijkt het nastreven van de eerste vier doelstellingen in de 
meerderheid van de gevallen de efficientie te bevorderen. Een 
doorzichtig systeem bvb. rnaakt het mogelijk gemakkelijk de plaatsen aan 
te duiden waar lokaal de efficientie kan verbeterd worden, zonder de 
efficientie op andere plaatsen hierdoor te verminderen. Deze faciliteit 
heeft men niet bij een ondoorzichtig systeem. 

2.6 Gebruiksvriendelijkheid 

Een systeem is gebruiksvriendelijk in de mate dat het de informatie op het 
scherm op een gemakkelijk leesbare wijze voorstelt en in de mate dat het 
de gebruiker op een klare wijze aanduidt wat hij/zij moet doen. 
Hoe gebruiksvriendelijker een systeem, hoe minder kans er bestaat dat de 
gebruiker inputfouten zal rnaken en hoe nuttiger het systeem wordt. 

3. De remedies 

Reeds in 1968 merkte Edsger Dijkstra op, dat veel programmeurs 
"spaghetti"-programma's schreven, hierbij op een gevatte manier 
aanduidend dat hun programma's geen enkele zinvolle structuur 
vertoonden. [3] Als gevolg hiervan kon de correctheid van de pro
gramma's niet geverifieerd worden en waren ze verschrikkelijk moeilijk te 
wijzigen. Daarna heeft het vijf tot zeven jaar geduurd vooraleer dit idee 
van gestructureerd programmeren doordrong tot het data processing 
publiek. En zelfs op dit ogenblik: wordt, in de meerderheid der gevallen, 
gestructureerd programmeren niet correct aangeleerd. Veelal worden 
immers enkel de tecbnieken van gestructureerd programmeren aan
gebracht, maar de studenten worden niet getraind in het gebruik: van de 
fundamentele denkwijze die achter de technieken schuilgaat. En juist 
deze denkwijze is het essentiele van gestructureerd programmeren. 

De twee belangrijkste elementen waaruit de bewuste denkwijze bestaat 
zijn "ruimtelijk denken in plaats van sequentieel denken" en "afleiding 
van de programmastructuur uit de probleemstructuur", voor het eerst op 
een concrete wijze geintroduceerd door Michael Jackson [4]. Deze twee 
denkpatronen zijn zeer krachtig, maar zij vereisen een zekere vaardigheid 
tot abstract denken en dus voldoende training. Men kan ze niet leren door 
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ze louter theoretisch te verstaan. Als men daarenboven gedurende een 
zekere tijd op een andere wijze software heeft ontworpen, moet men eerst 
veel verkeerde denkpatronen, die ondertussen diepe wortels hebben 
geschoten, afleren. En diep gewortelde denkpatronen afleren is veel 
moeilijker dan nieuwe patronen aanleren. Dit verklaart waarom de 
meerderheid der gevorderde programmeurs niet bekwaam is gestruc
tureerd te programmeren op de wijze zoals voorzien. Zij gebruiken 
eventueel wei de technieken, maar niet bet denkpatroon. Zij passen dus de 
essentieleste en krachtigste elementen van gestructureerd programmeren 
niet toe. 

3.1 Ruimtelijk denken 
Zoals gezegd, is bet eerste element van het denkpatroon "ruimtelijk 
denken in plaats van sequentieel". Traditioneel hebben programmeurs 
geleerd computertaal-instructies te schrijven in de volgorde waarin de 
computer de instructies moet uitvoeren. Het devies is: denk eerst aan wat 
de computer eerst moet doen, en dan aan wat hij vervolgens moet doen. 
Dit is een denkpatroon dat diepe wortels heeft, maar volledig verkeerd is. 
Het kan vergeleken worden met de werkwijze waarbij een architect bet 
plan van een gebouw zou tekenen in de volgorde waarin bet zal gebouwd 
worden: eerst de fundamenten, dan de eerste verdieping, dan de tweede 
verdieping, enz. Dit zou als volkomen onaanvaardbaar bestempeld 
worden; spijtig genoeg is het echter nog steeds de wijze waarop vee! 
programma's heden worden ontwikkeld. Architecten maken een duidelijk 
onderscheid tussen ontwerp en uitvoering. Zij weten dat zij de 
fundamenten van het gebouw niet kunnen ontwerpen zonder meer te 
weten betreffende bet gebouw dater op moet rusten; zij maken dus hun 
ontwerp in een volgorde die totaal verschillend is van deze waarin het 
gebouw zal worden opgetrokken. 

Zoals een architect, zou een programmeur een stuk papier moeten nemen 
en ergens in bet midden beginnen of sorns zelfs onderaan, instructies 
toevoegend hoven, onder en tussen wat hij op dit moment heeft. Men kan 
bijvoorbeeld niet correct beslissen wat de initialisatie van een programma 
dient te zijn, vooraleer men de centrale functie van het programma 
ontworpen heeft. In dit verband moet worden opgemerkt dat bet gebruik 
van flowcharts bij bet programmeren een verderfelijke praktijk is; 
flowcharts behoren tot de slechtste technieken die men bij het 
programmeren ooit heeft gebruikt. Ze dwingen de programmeur 
sequentieel te denken en verhinderen juist daarom dat hij ruimtelijk denkt. 
Een programmeur die ruimtelijk denkt zal veel sneller programmeren en 
daarenboven veel correcter programma's ontwerpen. 

133 



Hoofdstuk 2. Systeemontwerp en -architectuur 

3.2 Programmastructuur = Probleemstructuur 

Het tweede element van het denkpatroon bestaat uit het ontwikkelen van 
de programmastructuur uit de probleernstructuur. Dit betekent dat men 
bij het bekijken van het programma duidelijk de onderscheiden elementen 
moet zien van het probleem dat door het programma wordt behandeld. 
De probleemstructuur moet weerspiegeld zijn in de programmastructuur. 
Daar is een zeer goede reden voor: een programma dat de 
probleemstructuur weerspiegelt kan gemakkelijk gewijzigd worden. 
Indien we inderdaad spreken over een vereiste wijziging aan het 
programma, specificeren we in wezen een probleemwijziging. Als het 
programma precies dezelfde structuur heeft als het probleem, kunnen we 
meteen het gedeelte van het programma aanwijzen dat moet worden 
aangepast. De kans is dan groot dat een dergelijke wijziging snel en 
accuraat door te voeren is. Indien daarentegen het programma een 
structuur vertoont die haaks staat op de probleernstructuur, zal het zeer 
vaak voorkomen dat de wijziging slechts kan doorgevoerd worden door 
een groot deel van het programma te herschrijven, of door een gans nieuw 
programma te maken. 

'Echt' gestructureerd programmeren kan een belangrijke bijdrage leveren 
tot het verminderen van de softwarecrisis. Het is echter tragisch vast te 
stellen, dat veel programmeurs zichzelf een rad voor de ogen draaien als 
ze denken gestructureerd te programmeren. Dit verklaart in grote mate 
waarom gestructureerd programmeren de bel often niet heeft ingelost. 

Als de programmastructuur een weerspiegeling moet zijn van de 
probleernstructuur, stelt zich de vraag waar men deze probleemstructuur 
moet gaan zoeken. In dit verband zijn er twee tegengestelde scholen: de 
functionele school ( o.a. Myers , Yourdon , Constantine , Gane & Sarson) 
en de data-school (Warnier, Jackson). Het onderscheid tussen beide vloeit 
voort uit de wijze waarop zij tegen een programma aankijken. De 
functionalisten zien een programma als een algoritme om een functie uit 
te voeren, terwijl de aanhangers van de dataschool een programma zien 
als een algoritme om inputdata om te zetten tot outputdata. 

Na verloop van tijd is gebleken dat de tweede zienswijze, waarbij de 
programmastructuur wordt afgeleid uit de datastructuur, leidt tot robuus
ter en gemakkelijker wijzigbare programma's. 

3.3 De objectorientatie 

In sectie 2 werden de na te streven doelstellingen bij de systeemont
wikkeling en het programmeren voorgesteld. Een hiervan is het 
verwezenlijken van flexibele systemen, d.w.z. systemen die vlot en 
gemakkelijk aanpasbaar zijn aan gewijzigde ornstandigheden. In het 
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vervolg zullen wij ons vooral op deze doelstelling concentreren. Er kan 
inderdaad gesteld worden dat een systeem dat flexibel is ook 
betrouwbaar, verbeterbaar en doorzichtig zal zijn. De flexibiliteit van een 
systeem is in grote mate afhankelijk van zijn structuur. Per defmitie 
bestaat een systeem uit elementen die met elkaar verbonden zijn. Om een 
flexibel systeem te verkrijgen is het van belang de juiste elementen en de 
juiste verbindingen ertussen te kiezen. 

Tot op zekere hoogte bepaalt de aard van de elementen ook de aard van 
de verbindingen. V erder moet men emaar streven het aantal verbindingen 
te rninimaliseren en de verbindingen zo 'zwak' mogelijk te rnaken. Stellen 
wij een verbinding tussen twee elementen voor door een lijn en de sterkte 
van een verbinding door de dikte van de lijn, dan is Systeem 2 van Figuur 
1 zonder twijfel te verkiezen hoven Systeem 1. 

Systeem 1 Systeem2 

Figuur 1: Twee systemen van verschillendeflexibiliteit 

Systeem 2 heeft een structuur die gemakkelijker zal kunnen gewijzigd 
worden dan deze van Systeem 1, omdat ze niet aileen rninder ver
bindingen bevat, maar tevens omdat de verbindingen zwakker zijn dan 
deze van systeem 1. 

Dat het aantal verbindingen en de sterkte van de verbindingen de 
flexibiliteit van een systeem bepalen is niet moeilijk te begrijpen: een 
vereiste wijziging aan een bepaald systeemelement kan zich via de 
verbindingen eventueel voortplanten naar andere elementen. 
In principe bevordert het objectgericht programmeren en ontwikkelen van 
systemen de flexibiliteit. 

De elementen van objectgerichte systemen worden 'objecten' genoemd. 
Een object is een systeemelement dat (1) bij het ontvangen van een 
bericht verstuurd door een ander element of door de omgeving, een dienst 
verleent aan de afzender; (2) een verzameling attributen (soms ook 
'statusvector' genoemd) en een verzameling 'methoden' (soms ook 
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'routines', 'functies' ... genoemd) bezit, waarbij iedere 'methode' een 
bepaald soort dienst verricht. 

Dat objectgerichte systemen de flexibiliteit bevorderen vloeit voort uit 
twee kenmerken die zij bezitten: 
1. De verbindingen tussen de systeemelementen zijn uitermate zwak. 

Men kan inderdaad geen zwakkere verbinding bedenken dan het 
zenden van een bericht of het ontvangen van een bericht. 

2. Het systeem bestaat volledig of in overwegende mate uit elementen 
die overeenkomen met elementen uit de werkelijkheid, zoals een 
klant, een order, een rekening. De werkelijkheid is dus weerspiegeld 
in het systeem. Als zich de werkelijkheid wijzigt kan men relatief 
snel de overeenkornstige plaatsen vinden waar de systeemwijziging 
moet aangebracht worden. De structuur van het systeem is immers 
identiek aan de structuur van de werkelijkheid. 

Daarenboven is er, gedragsmatig, geen enkele notie van hierarchie 
aanwezig: alle objecten zijn gelijkwaardig; objecten kunnen geen deel 
uitmaken van andere objecten; objecten kunnen andere objecten niet 
bevelen; de enige communicatie is door rniddel van berichten van gelijke 
tot gelijke. 

Het opkomen van objectgericht programmeren werd aangekondigd als 
een revolutie. Een gevolg hiervan was, dat programmeurs het veelal 
aanzagen als vervanging van gestructureerd programmeren. De principes 
van gestructureerd programmeren werden overbodig en verouderd geacht. 
Dit was een mooi voorbeeld van de processie van Echtemach. Ook bij 
het objectgericht programmeren zijn de zes doelstellingen die we hoger 
hebben voorgesteld geldig en niet automatisch vervuld; en ook bij het 
objectgericht programmeren moeten de "methoden", die niets anders zijn 
dan programma's, volgens de principes van het gestructureerd 
programmeren en rekening houdend met de gepaste denkpatronen, 
ontworpen zijn. 

3.4 Modelmatige ontwikkeling 

Een objectgericht systeem bestaat dus uit objecten die met elkaar 
communiceren door rniddel van berichten. Als alle ornstandigheden 
gelijk blijven, zal een systeem dat met een objectvisie is ontworpen 
flexibeler zijn dan een systeem waarvoor de objectvisie niet werd 
gebruikt. 

Dit neemt niet weg dat twee personen die eenzelfde systeem objectgericht 
ontwerpen, tot systemen met een verschillende structuur kunnen komen, 
waarbij elk systeem een eigen graad van flexibiliteit vertoont. Er is dus 
meer nodig dat aileen maar objectorientatie. Even belangrijk is de wijze 
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waarop men het systeem opdeelt, m.a.w. welke systeemarchitectuur men 
kiest. 

Ter illustratie van een goede opdeling, presenteren we hiema de 
decompositie van een bepaalde methode voor objectgericht ontwerp, 
namelijk MERODE (Model-based, Existence-dependency Relationship 
Object-oriented DEvelopment [7]. 

Met het oog op flexibiliteit wordt het systeem opgedeeld in drie delen: het 
bedrijfssubsysteem, het inputsubsysteem en het outputsubsysteem. Ieder 
subsysteem bevat een bepaalde soort objecten: bedrijfsobjecten in het 
bedrijfssubsysteem, inputobjecten in het inputsubsysteem, outputobjecten 
en informatie-objecten in het outputsubsysteem. Objecten communiceren 
nooit met objecten uit hetzelfde subsysteem: zij communiceren enkel met 
objecten uit andere subsystemen. 

De motivatie voor deze architectuur is bevordering van flexibiliteit. Er 
wordt uitgegaan van het principe dat een systeem dat is onderverdeeld in 
zwak-gekoppelde (dus relatief onafhankelijke) subsystemen, die elk 
overeenkomen met een enkel aspect van het probleem, dat onafhankelijk 
evolueert van alle andere aspecten, een hoge graad van flexibiliteit moet 
bezitten. In het hier beschouwde geval zijn deze drie onafhankelijke 
aspecten: 
- de bedrijfsregels (bedrijfssubsysteem); 
- de informatiebehoeften ( outputsubsysteem); 
- de werkorganisatie (inputsubsysteem). 

Ieder van deze drie aspecten leidt een afzonderlijk Ieven, dat niets te 
maken heeft met het Ieven van de andere twee: het is bvb. niet zo dat de 
informatiebehoeften wijzigen als de bedrijfsregels veranderen en vice
versa. Om redenen van flexibiliteit is het dus aan te raden ieder aspect in 
een afzonderlijke soort objectklasse in te bouwen en elementen van 
verschillende aspecten niet te vermengen in dezelfde soort objectklasse. 
Op die wijze worden systeemwijzigingen veellokaler en geisoleerder. De 
flexibiliteit wordt verder bevorderd door de eis dat objecten behorend tot 
hetzelfde subsysteem niet met elkaar mogen communiceren. Daardoor 
wordt het mogelijk zonder moeite een bepaald object of een bepaalde 
objectklasse te verwijderen of een object of objectklasse toe te voegen. 

3.5 Specificatie en implementatie 

In modeme methodologieen voor systeemontwikkeling maakt men een 
onderscheid tussen 'wat' een systeem moet doen enerzijds en 'hoe' dit 
moet geschieden anderzijds, met andere woorden tussen 'specificatie' en 
'implementatie'. De kunst bestaat erin een specificatie te verwezenlijken 
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die zo vrij mogelijk is van implementatie-facetten. Het voordeel daarvan 
is tweevoudig: (1) het bevordert de flexibiliteit van het systeem en (2) het 
maakt een vlotte en klare communicatie met de gebruiker mogelijk. 

Een specificatie moet vrij zijn van implementatie-aspecten, zoals de 
hardware waarop het systeem zal draaien, het operating-systeem dat 
daarbij zal gebruikt worden, de taal waarin de programma's zullen 
geschreven worden, de database-organisatie die men zal gebruiken, of het 
systeem on-line of in batch zal draaien, enz. Dit zijn allemaal concrete 
verschijningvormen van het systeem, die als gevolg van de evolutie van 
de techniek en andere oorzaken, soepel moeten kunnen wijzigen, zonder 
dat daarom de specificatie moet veranderd worden. Een specificatie wordt 
slechts gewijzigd als de informatiebehoeften of het bedrijfsmodel 
veranderen. 

Het is niet altijd gemakkelijk de specificatie onafhankelijk te houden van 
de implementatie. V ooral wanneer zich een nieuwigheid aandient, zoals 
een nieuw paradigma (bvb. de objectorientatie ), een nieuwe pro
grammeermethode (bvb. aspectgericht programmeren), een nieuwe pro
grameertaal (bvb. Java), enz. zijn enthousiaste informatici geneigd hun 
specificatie te bezoedelen met concrete implementatieaspecten. Dit leidt 
zeer snel tot scheve systemen, die bij later gebruik van nieuwe 
ontwikkelingen, volledig opnieuw moeten ontworpen worden, alhoewel 
de informatiebehoeften ongewijzigd zijn. 

De specificatie wordt gebruikt om met de gebruiker te communiceren, en 
de implementatie is een zaak van technisch gerichte informatici. Vaak 
worden gebruikers lastig gevallen met voor hen onverstaanbare 
implementatie-aspecten. Dit leidt tot systemen die hun doel voor
bijschieten: aangezien de gebruiker de voorgelegde documenten niet 
verstaat, kan hij ook niet zinvol zien of zijn werkelijkheid en zijn 
informatiebehoeften er adequaat in weerspiegeld zijn. Meer informatie 
over het onderscheid tussen specificatie en implementatie kan men vinden 
in het hoek "Software Requirements & Specifications" van M. Jackson 
[5]. 

3.6 Soberheid 

Men heeft de zaken veel te ingewikkeld gemaakt. Goethe was zeer wijs 
toen hij stelde "In der Beschrankung zeigt sich der Meister". 
Programmeertalen bevatten veel te veel instructies. (In dit verband 
vergeleek Dijkstra destijds de programmeertaal PL/1 met een barok 
monster). Technieken voor systeemanalyse en -ontwerp bevatten veel te 
veel mogelijkheden (als voorbeeld hiervan moge gelden UML [6], dat een 
onvoorstelbaar aantal grafische voorstellingswijzen bevat). 

138 
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Het is sterk aan te bevelen zich te beperken tot enkele essentiele 
elementen uit het gamma van voorgestelde instructies en schema's en 
enkel deze te gebruiken. MERODE bvb. bezit voor de specificatie van 
systemen slechts drie schema's (een entity-relationship grafiek, een event
objecttabel en een finite state machine schema), en kan hier alles mee 
modelleren dat noodzakelijk is. Het voordeel van zich op deze wijze te 
beperken is drievoudig: ( 1) de ontwerpaandacht wordt niet afgeleid door 
de complexiteit van de voorstellingswijze; (2) de juistheid van het 
ontwerp is veel beter na te gaan; (3) men heeft meer vrijheidsgraden in 
het ontwerp zelf, hetgeen de flexibiliteit van het systeem bevordert. Het 
zou nuttig zijn ontwerptearns een stricte discipline op te leggen en 
bepaalde ( op zichzelf eventueel krachtige) technieken te verbieden. 

4. Besluit 

De wetenschap (?) van de systeemontwikkeling heeft een ganse evolutie 
meegemaakt. Het gevaar is zeer reeel dat daarbij fundamentele en 
onveranderlijke principes uit het oog verloren worden. In dit artikel is een 
poging gedaan de voomaarnste hiervan onder de aandacht te brengen. Wij 
zijn van mening dat in dit opzicht een grote verantwoordelijkheid rust op 
alwie zich bezighoudt met onderricht in de systeemontwikkeling, niet 
alleen binnen de scholen, maar ook daarbuiten. Het wordt steeds 
belangrijker nieuwe ontwikkelingen te toetsen aan de genoemde 
onveranderlijke constanten vooraleer men er onderricht over organiseert. 
Dit is in de praktijk moeilijk, want de verleiding is groot snel met het 
nieuwe uit te pakken, zonder verder na te denken. Een dergelijke houding 
is te betreuren. 
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A research framework for software quality: 
projects and results in 10 years of research 

Jos Trienekens 

Abstract 
The need for delivering quality products has become as relevant for 
companies in the field of software development as for any other company 
doing business. Many organisations, stimulated by increasing research 
efforts on software quality, have already spent considerable effort on 
improving the quality of their software products and processes. In the 
capacity group Information Systems (IS), of the faculty Technology 
Management of TUE, research on software quality has been initiated in 
the early 1990's by ProfDr. Theo Bemelmans {1 }. In this contribution a 
framework of four software quality dimensions is presented that serves to 
identify, to arden and to discuss various research projects on software 
quality in the years 1994-2004. 

1. Software quality eras 

The current state-of-the-art of research on software quality is built on 
activities and results of four previous decennia [5], [22]: 
- The 1960's: the era of software functionality. Dominant in software 

engineering was the development, and implementation, of (business or 
product) functionalities into a software product. 
The 1970' s-1980: the era of software project management. A shift 
took place from focusing on the implementation of functionality 
towards striving at project monitoring and control. 
The 1980's: the era of software development trade-off. Central in 
software development became the explicit determination and 
establishment of trade-off's between business requirements, software 
development productivity and project costs. 
The 1990's: the software industry evolved towards a professional 
industrial discipline. Various research projects produced new 
concepts, methods and techniques [25]. 

In the first decennium of the new millennium, scientific research on 
software quality has reached maturity. This is among others reflected in 
publications such as [8], and the emergence of new NWO research 
programs in The Netherlands on software quality such as Jacquard 
(Jacquard@NWO.NL ). 
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This contribution will address research projects on software quality of the 
capacity group IS of TUE that contribute to the current state-of-the-art of 
software quality. A framework will be presented that classifies research 
projects on software quality and serves as a reference model to discuss 
research results and next steps to be made. 

2. A software quality framework 

The framework distinguishes between four domains of software quality 
that are based on two dimensions, respectively a dimension of product 
and process objects, and a dimension of consolidation and improvement, 
see Figure 1 [23]. 

product II III 

process IV 

consolidation improvement 

Figure 1: Four domains of software quality 

The process consolidation domain departs from the viewpoint that the 
software development processes of an organisation have to be described 
from the beginning, and designed accordingly. A typical example of a 
quality approach in domain I is ISO 9001 which contains a set of criteria 
for industrial processes. The product consolidation domain has as its 
main theme the specification and evaluation of the quality of software 
products. A typical quality approach in domain II is software product 
evaluation on the basis of the ISO 9126 standards. This standard gives 
defmitions and metrics for software product characeristics, such as 
reliability, usability, maintainability, etc. The product and process 
improvement domains have as central idea that so-called maturity levels 
can and should be reached. This means that processes or products can be 
improved in a step-wise way by striving at higher maturity levels. In 
domain III software product management approaches are positioned, e.g. 
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service management approaches such as described in [6]. Domain IV 
addresses software process improvement approaches [15]. 

The framework served various purposes throughout the past ten years. 
Software quality research trends, concepts and projects have been 
positioned in it. As such the framework acts as a communication 
instrument and stimulates and supports discussion on research questions 
such as: how can the various aspects of software quality be investigated, 
how can they be defmed and how can they be measured? Hereafter we 
will describe each of the four domains of the framework and, related to 
that, a number of relevant research projects that took place in the capacity 
group IS of TM, TUE. 

2.1 Domain 1: Process consolidation: 
towards software process 
evaluation and certification EE 

In this domain, software quality approaches are often based on the ISO 
9000 family of standards. ISO 9000 focuses on processes. Its objective is 
to consolidate the quality of a supplier's software process. ISO 9000 
provides a flat structure in which all quality elements need to be fulfilled 
for a company to be certified. In general, ISO 9000 has a common 
concern of managing the quality and development processes, which can 
be stated as: 'say what you do and do what you say'. In practice, ISO 
9000 focuses less on the ability of the software supplier to continuously 
improve the software development processes. 

ISO 9001 [12] is entitled 'Quality systems - model for quality assurance 
in design/development, production, installation, and servicing'. ISO 9001 
has a broad scope that encompasses hardware, software, processed 
materials, and services. As ISO 9001 was written to be used in all kinds 
of industries, making interpretation for software-development often very 
difficult, ISO 9000-3 was added: 'Guidelines for the application of ISO 
9001 to the development, supply, and maintenance of software' [10]. ISO 
9000-3 offers practitioners guidelines to structure the way of working by 
developing procedures. Recently a next step has been made in the 
development of ISO 9000 standards. The new ISO 9000:2000 series 
address both consolidation and improvement aspects in the development 
of quality management systems. 

Several research projects that started from ISO 9001 have been executed 
in the capacity group IS ofTM/TUE. Recently a project has taken place at 
Thales Naval The Netherlands (TNNL) [29]. In this project a link is 
ensured between the horizontal Process Management System (PMS) of 
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TNNL, which refers to ISO 9001, and a vertical Quality Management 
System (QMS). The development of the QMS has been based on an 
explicitly defmed business strategy and on structured business goal 
decomposition. Within a business goal hierarchy, consisting of three 
organizational levels, i.e. a business, a process and a team level, for each 
level metrics have been defined by using the Goal Question Metric 
approach [20]. 

2.2 Domain II: Product consolidation based on 
evaluation: from promises and 
expectations towards guarantees 

The increasingly intensive use of software products in business processes 
makes software users more and more familiar with the challenges and 
risks of software. In practice there is a growing awareness that in 
particular the customer's needs should determine the quality of software 
products. Regarding software quality the following definition is used: 

The totality of characteristics of an entity that bear on its ability 
to satisfy stated and implied needs {9}. 

Various characteristics of software quality can be recognized, for example 
reliability, time-behaviour, or usability. The software industry faces the 
difficult task to measure and control these characteristics, and to 
demonstrate to the market that their products satisfy particular demands 
and have 'sufficient' quality. 

Quality of software products is all about satisfying customers' needs, and 
these needs can change, not only during usage but also during the 
development process. These needs have to be translated to well-described 
fimctional and non-fimctional specifications [2]. Consequently they have 
to be implemented in a software product as so-called 'technical' qualities. 
However, only if the technical qualities are derived from user needs and 
priorities, the users can be confident that a product meets their quality 
standards, ensuring satisfactory and comfortable use. Therefore it is 
necessary to evaluate software products in a systematic and preferably 
quantitative way starting from the specified needs or requirements of the 
users. Here we define software quality evaluation as: 
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Regarding software product quality specification and evaluation several 
research projects have been carried out [13]. One of these projects, 
entitled SPACE-UFO, has focused in particular on software quality 
evaluation (SPACE-UFO is an Esprit project with TUE, KEMA and a 
number of other international partners). The underlying model of the 
software evaluation approach is displayed in Figure 2 [7]. The model has 
three levels that are called respectively: the main-line level, the 
conceptual level and the instrumental or technical level. 

main-line 
level 

conceptual 
level 

instrument
all tech
nical/eve/ • 11'',,;#~,, .;,''.". ..i:: <<!..< ...... . 

evalu
ation 

Figure 2: The software quality evaluation model 

2.2.1 The main-line level 
Business processes, supported by software products, and user needs 
regarding software usage, require specific quality characteristics of a 
software product. Business characteristics play an important role 
regarding the identification and specification of the relevant software 
quality characteristics [11]. Software quality characteristics have to be 
implemented in a software product as software characteristics, or so
called 'technical qualities'. 

2.2.2 The conceptual level 
Software quality evaluation starts with an identification of the 
characteristics of the business system, the characteristics of the user or 
customer, and the characteristics of the software products being used in 
the business system. Examples of characteristics of a business system are: 
task complexity and task dynamics. Examples of characteristics of users 
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are: number of users, user experience, and user knowledge. Charac
teristics related to the software products being used are for example: 
implementation standards, technical constraints and programming 
languages. Based on a structured investigation of these three types of 
characteristics, the first transformation process results in a software 
quality profile (see Figure 2). A software quality profile consists of a 
prioritised set of software quality characteristics. A second trans
formation process takes place between the software quality profile and the 
evaluation plan. In this transformation process it has to be determined 
which instruments, e.g. standards, techniques and tools should be used to 
evaluate the software product's quality characteristics. The resulting eva
luation plan contains procedures and guidelines for the actual evaluation 
process. 

2.2.3 The instrumental and technical level 
On this level, the operational aspects of the evaluation approach are 
addressed. Here guidelines and procedures are provided for the 
application of the methods, techniques and tools, as defmed on the 
conceptual level. Examples of instruments for the first transformation 
process are interview questionnaires and decision matrices. For the 
second transformation process, that takes place between a quality profile 
and evaluation plan, a selection mechanism has been developed to choose 
from a number of techniques and tools, such as static analysers and code 
checkers. 

In parallel to the SPACE-UFO project a PhD research project on software 
product evaluation has been carried that was partly sponsored by KEMA, 
a Dutch certification body and Consultancy firm. In this research the 
evaluation process, as described in ISO 14598, is taken as starting point. 
A method, called theW-evaluation process, has been developed for goal
oriented implementation of the ISO 14598 standard. In addition to ISO 
14598 the W-evaluation process provides software evaluation experts 
with concepts and operational guidelines for respectively: the 
determination of the goals of an evaluation project (based on GQM [21 ]), 
a specification of the evaluation process to improve its control and 
monitoring, criteria for trade-off decisions in various steps in the 
evaluation process, and feed-back mechanisms to learn from evaluation 
experiences [16], [17]. 

In a PhD research project of Patricia Rodriguez-Dapena the research sco
pe on software quality has been limited to the quality characteristics 
reliability and safety. A method has been developed enabling the 
verification of safety and reliability characteristics of embedded real-time 
critical software components. The basis of this method is formed by a 
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combination of two techniques, i.e. Failure Mode and Effects Analysis 
(FMEA) and Fault Tree Analysis (FTA). The thesis describes the appli
cation and validation in two industrial cases, respectively in the auto
motive and space industry [18]. 

2.3 Domain Ill: Product improvement based on product 
management: from IT products towards 
IT services 

In this domain the focus is extended from software product evaluation to 
Information Technology (IT) product management. IT product manage
ment addresses not only software products and their development pro
jects, but takes a broader perspective, namely the implementation of IT 
products and IT infrastructure. IT products are defined as: 

Software products, or products that have software as an 
important component, such as: custom made software, standard 
software packages, software-intensive products [6]. 

IT Infrastructure is defined as: 

A set of system and application software, technological com
ponents (such as hardware, communications technology, etc.), 
and also procedures and documentation that are needed to make 
use of software products [6]. 

In various research projects in this domain two service themes have been 
addressed in particular, respectively IT service management and the 
specification of service level agreements (SLA's), [26]. 

2.3.1 IT Service Management 
IT service management can be divided into two domains, namely Service 
Level Management and Service Process Management. Service Level 
Management is defmed as the development and control of agreements on 
the optimal performance level of an IT service. Service Process 
Management focuses on activities to implement and control the needed 
service processes. Figure 3 reflects these two areas of IT service 
management, and the dependencies between the two, in a so-called 
Service Management Lemniscate [24]. On the left side, the customer with 
his IT service needs is shown. The other side of the figure shows the 
service provider, offering IT services. Located in the middle is the 
agreement on IT services or the Service Level Agreement (SLA). 
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specification and quantification of 
SLAs 

control and evaluation of 
service processes 
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Service Level 
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rr~services 

Service Process 
Management 

design and implementation 
of service processes 

service provider 

Making and controling agreements Turning agreements into processes 

Figure 3: The Service Management Lemniscate 

2.3.2 Service Level Agreements 
An SLA is defined as a written agreement or contract between a customer 
and a service provider that documents the agreed service levels for a 
service. Typically, it will cover service aspects such as service availability 
of IT, user support, software maintenance, safety mechanisms, etc. An 
SLA is the axis between Service Level Management and Service Process 
Management. The primary use of an SLA is the translation of the users' 
needs into specified and quantified services. To support this process of 
SLA specification, a number of SLA-concepts have been developed in a 
number of research projects. The two most important concepts are 
respectively the so-called 'pit-shell' concept, that reflects the 
object/process aspects of a service, and the service quality concept, 
reflecting the specification of quality characteristics for both the object 
(the 'pit') and the process (the 'shell') aspect of a service [28]. 

2.4 Domain IV: Process improvement: 
towards maturity 

In the late 1980's the US Department of Defence (DoD), a major software 
user, formed the Software Engineering Institute (SEI) to establish stan
dards of excellence for software engineering and to accelerate the tran
sition of advanced technology and methods into practice. In 1991, this 
resulted in the first release of the Capability Maturity Model (CMM). 
From then the software industry merged with a number of methods and 
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techniques for software process improvement, e.g. BOOTSTRAP, SPICE 
andCMM-1. 

2.4.1 The Capability Maturity Model (CMM) 
The CMM is based on a process maturity concept [15]. Process maturity 
is defined as the extent to which a specific process is explicitly defined, 
managed, measured, controlled, and effective. Within the CMM, five 
levels of maturity are defined: Initial, Repeatable, Defined, Managed, and 
Optimising. Maturity levels are characterised through the activities 
performed by the organisation to establish or improve the development 
process. At the initial level the process is characterised by an ad hoc 
process. Success depends on individual effort. The repeatable level has 
established basic project management processes, such as tracking costs 
and scheduling. Reaching this level enables the repetition of earlier 
successes on similar projects. At the defmed level management and 
engineering activities are documented and standardised. The managed 
level emphasises the collection of detailed measures both for the software 
process and for software quality. The highest level, i.e. optimising, 
enables continuous process improvement on the basis of quantitative 
feedback from the process. Achievement of each level means that specific 
process goals have been satisfied and that important steps have been made 
on the road to continuous process improvement. For each level, a number 
of crucial processes, called the Key Process Areas, are identified. In Table 
l, an overview of the CMM levels and some of the corresponding Key 
Process Areas are presented. 

The objectives of the CMM approach differ from ISO 9000 (see domain 
I). The CMM is specific to software development and describes the 
software process in detail. In contrast to ISO 9000, the CMM has to be 
considered as an evolutionary (dynamic) improvement approach, 
describing a path from an ad hoc, chaotic process to one that is mature 
and disciplined. 

Two PhD's carried out their research projects in this domain, respectively 
Katalin Balla [3], [4], and Rini van Solingen [19], [20]. 

The work of Katalin Balla focuses on the development of quality 
management systems in software companies. An integrated reference 
framework is presented for dealing with the variety of objects, ap
proaches, and standards regarding elements of software quality impro
vement and measurement. In a longitudinal case-stndy in a software com
pany in Hungary the progress on quality management and measurement is 
described and analysed, from basic approaches, such as IS09000, to 
continuous process improvement based on CMM [ 4]. 
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Table 1: The CMM levels and some examples of key process areas 

Level Kev Process Area 
5. Optimising Defect prevention, 
Continuous process improvement. Technology change 

management, Process 
change management 

4.Managed Quantitative process 
Measures of both software process and management, 
product qualitv. Software quality management. 
3. Defined Integrated software 
Documented and standardised management, 

Software product engineering, 
Intergroup coordination, 
Peer reviews. 

2. Repeatable Requirements management, 
Basic project-management. Project planning, Subcontract 

management, Quality 
assurance, Configuration 
management 

1. Initial 
Ad hoc, occasionally even chaotic. 

In the research project of Rini van Solingen an approach is introduced to 
improve the software process by carrying out explicit, product driven, 
process customisations. These improvements are recommended in tandem 
with a learning process regarding the effects of the improvements on 
product quality. A conceptual model of the approach is presented and 
guidelines that can be used to apply this approach in practice are given. 
The thesis is rounded of with case studies, detailing the application of the 
recommended approach in an industrial setting [19], [27]. 

3. Conclusion 

Over a period of ten years various research projects on software quality 
have been carried out in the capacity group Information Systems at the 
University of Technology Eindhoven. In this contribution these projects 
are presented and positioned in a two dimensional process - product 
framework. The framework serves as a means to discuss interrelations 
between research projects and their results. Several directions can be 
followed and different research areas have emerged with advanced quality 
improvement approaches. Currently next steps are being made with two 
PhD research projects on verification and validation of software [14]. It 
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will be clear that none of the presented approaches can individually solve 
the complex software quality problem. To speak with Theo Bemelmans 
we like to conclude that the ultimate solution for real improvement has to 
be found in the balancing between (quality) modelling, (quality) 
management and learning (from quality improvements) [1]. 
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Technologies for embedded systems 
development: on industrial innovation and 

performance improvement 

Rini van Solingen 

Abstract 
During an organized attempt to increase software development 
productivity and product quality, a group of eleven European companies 
and two Universities undertook an extensive software engineering 
technology inventory. This inventory was twofold and carried out in 
parallel. For one, a technology inventory was carried out in the market 
domain, creating an overview on technologies available both comme
rcially and in research. In addition, a technology inventory was carried 
out in the industrial companies participating in this effort. These 
inventories focused on specific technologies for: requirements engi
neering, architecture development, and software management and 
implementation. The findings of this inventory were astonishing and 
became a real eye-opener. The invent01y showed clearly the extend in 
which industry struggles with deploying new engineering technologies: 
an important reason for slow industrial innovation and improvement. In 
this paper we will present the findings and discuss reasons and solutions 
to bridge the gap between technology creators and technology users. 

1. Introduction 

During the Ph.D. project undertaken in the I&T section of the Faculty 
Technology Management at the Eindhoven University of Technology, in 
the period September 1995 till March 2000, research was conducted on 
the relation between software process and software product quality. In 
particular this relation was investigated for the embedded software 
domain [1]. The Ph.D. steering team consisted of: Prof.Dr.Theo 
Bemelmans, Prof.Dr.lr.Aamout Brombacher, Prof.Dr.Rob Kusters and 
Dr.lr.Jos Trienekens. The result of this research project was an approach 
for tuning the embedded software development process to the particular 
quality requirements for the product. By means of a concept to combine 
learning theory with goal-oriented improvement and measurement, 
working practices in industry where shown to be improved. 

As with most Ph.D. research projects, the Ph.D. student leaves the 
University after the Ph.D. is finalised. So in this case. However, the 
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research did not end with the Ph.D. In the context of a European 
collaboration project, the work for tuning embedded software 
development processes continued; however, with a new focus. In addition 
to the 'process-view' towards performance improvement and innovation, 
the focus was put on the technologies applied. The project focused on the 
specific impacts of specific technologies, with the specific focus on 
increasing the deployment of new innovative technologies in industry. 
Experiences show that industry only slowly innovates through the 
adoption of new technologies. This project had the objective to increase 
integration between technologies and as such increase the speed in which 
new technologies can be deployed in industry. Specifically the project 
focused on the demands of practice for software engineering. Putting 
practice in a central position for research seems essential for bridging the 
gap between research and practice. 

2. Relevance of embedded software engineering innovation 

Software engineering is the application of engineering principles to the 
construction of software. It deals with a systematic approach in which 
different technologies are being used to build software. In this paper 
technology is defmed as a method, tool, technique or procedure with a 
defined input, process, and output. Technologies are being applied by 
people in software engineering projects with the intention to achieve 
specific results. Application of technologies in software development is 
the long-term key to improving the software process [2]. 
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Figure 1: Software Tool Market Volume [3] 
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In Figure 1 an outlook is included of the software engineering tool market 
volume for 2000-2005. These trends show a strongly increasing market 
for these dedicated technologies, mainly caused by the rapid increase of 
software application in industrial products and business processes. As 
with the increase in market volume also an increase in the number of 
technologies can be expected, it does make sense to have a closer look on 
the applicability of these technologies in industry. 

The MOOSE project (see appendix 1) intends to increase product quality 
and productivity of embedded software development by increasing 
innovation and integration of technologies in practice. With integration of 
technologies is meant: the construction of chains of technologies that 
support a specific development of a specific product for a specific domain 
in the most optimal way. These chains consist of sets of technologies 
linked to each other in which each technology has a specific purpose. The 
creation of these "chains" implicitly includes that all used technologies 
are directly linked to each other and that all interconnection effort and 
cost is eliminated. 
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Figure 2: Estimated number of embedded systems per household [4] 

The embedded software product market is growing rapidly as well. In 
Figure 2 an estimate is shown that indicates that by 2010 every average 
household will contain about 500 embedded systems. Though these 
estimates are of course subject to change, they do indicate the potential 
demand and application potential of embedded systems. As such it does 
make sense to investigate effort into optimizing the development 
productivity and quality for embedded software. 

159 



Hoofdstuk 3. Softwarekwaliteit en -beheer 

Besides the growth in the number of embedded systems, also the amount 
of embedded software in these systems is growing rapidly [5]. Research 
has indicated that the amount of software in embedded systems doubles 
every year [6], while the productivity of software development doubles 
every ten years. In combination with the numbers in Figure 2, it will 
become clear that the embedded systems industry faces a productivity 
problem, as the amount of software that can be developed cannot keep 
pace with the demand for embedded software in the market. Adoption and 
deployment of new technologies that improve development speed, quality 
and cost, in dedicated parts of the process is likely to be one of the few 
chances to face this problem. 

3. The need for an inventory 

As the MOOSE project focuses specifically to embedded software 
development, the need arose to undertake an inventory for embedded 
software engineering technologies. This was done in two ways. First of 
all, an inventory was undertaken to identify all embedded specific 
software engineering technologies in both the market as well as the 
research domain. In parallel an inventory was undertaken in the industrial 
partners of the MOOSE project, as to identify the technologies being 
applied in practice, and to identify the needs of industry toward 
technology improvements. At the end of both inventories it became 
possible to compare the technology usage level in industry with the 
technology availability in the market. The results were astonishing: it 
appeared that industry hardly uses new technologies while at the same 
time large numbers of new generic (not embedded specific) technologies 
are being developed. 

In the literature inventory, a countless number of technologies were 
documented together with their own strengths, weaknesses and 
limitations. Already early in this inventory we (unexpectedly) had to 
abandon our intention. First of all we wanted to describe only the 
embedded software specific technologies, but those appear not to exist. 
When broadening our inventory to include also non-embedded specific 
technologies, we learned that it is impossible to be complete. The large 
number and variations in technologies made it impossible to be complete 
within reasonable time. At the same time, we found that the industrial 
companies were hardly using any of those technologies at all. Some 
small-scale trials were undertaken, some technologies had indeed 
penetrated from the market into these companies, but were then often not 
used to their potential. For example, one often used software design tool 
is: Microsoft Office, or if for example a dedicated design tool was in 
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place then only its drawing functionality was used. Furthermore, we 
found the number of technologies that were embedded specific really 
small. In fact, the few technologies that claimed to be embedded software 
specific did for example not address timing-constraints, while this is often 
one of the most critical requirement for embedded systems. 

In this paper we will deeply look into this mismatch between offered and 
used software engineering technologies. We will mainly undertake this 
analysis from an industrial point of view. We take this single viewpoint 
for two reasons. One: industry is a money generator for national 
economies; so industrial needs regarding new technologies should be 
addressed most prominent, as to increase economic progress. It is 
assumed in this paper that the slow penetration of new technologies into 
industry is mainly caused by the insufficient 'deployment readiness' of 
new technologies. The second reason for taking the industrial viewpoint is 
that we noticed during the inventory that technology creators, such as 
research institutes and tool builders, appear not to understand industrial 
needs regarding technology deployment. It is assumed that by 'educating' 
technology creators on the industrial needs, both industrial performance 
and new technology penetration speed can increase. 

4. Inventory design 

In this section the set up of the inventory will be described. This is done 
separately for the literature inventory and the industrial inventory. 

4.1 Literature inventory 

The objective of the literature inventory was to obtain an overview of the 
currently available embedded software engineering technologies. As such 
it was the objective to obtain an overview of the methods, techniques, 
procedures and tools available. It was therefore a combined literature and 
market inventory: literature mainly for the methods/techniques and the 
market mainly for the tools, although also some methods are promoted in 
the market place and vice versa. The main three sources of information 
used were: Internet, library system, and literature references. Internet was 
used to search for technologies and detailed information on these 
technologies especially for the tools. The library system was mainly used 
to find publications on methods and techniques, and these publications 
were furthermore a source for other literature from the references in the 
texts. 
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The literature inventory was subdivided over three domains (Wp2-4 of 
the MOOSE project): 

Requirements engineering, retrieving details on requirements related 
technologies such as elicitation techniques, requirements management 
methods, and requirements registration software packages 
Architecture development, retrieving details on e.g. architectural 
design techniques, architecture selection methods, and architecture 
assessment approaches 
Improvement management, retrieving details on e.g. software process 
improvement methods, quality models and techniques, and software 
testing tools 

Every domain was separately inventoried by three research organizations. 
The results of these three organizations were separately documented in 
detail and these separate reports were integrated per domain. Because 
three different groups of people had been searching independently, the 
integrated results have a level of certainty for completeness. With this is 
meant that there is a reasonable certainty that the frequently referred 
technologies are included. The way in which each of these three 
organizations undertook their inventory was left open, but in general quite 
some number of people spent a reasonable amount of time to find and 
describe technologies (in a given template). This is also illustrated by the 
number of technologies found (see further in this paper). 

4.2 Industrial inventory 

The objective of the industrial inventory was to obtain an overview of the 
technologies used in industrial embedded software development. This 
overview could then be compared to the overview of available tech
nologies in order to identify blind spots and improvement opportunities. 
To obtain this industrial overview it was decided to visit several industrial 
embedded software developing organizations to ask for an overview on 
technologies used. 

The industrial inventory was carried out at the sites of the industrial 
partners of the MOOSE project. A full detailed report on this industrial 
inventory can be read in [7]. The companies participating in the inventory 
all develop embedded systems but different ones, ranging from DVD 
players to mobile networks, from nanometer specific wafer-steppers to 
micrometer specific industrial scanning systems, and from printer-copiers 
to railroad control systems. In total thirty-six in depth interviews were 
held with software practitioners in various roles: project managers, soft
ware engineers, quality engineers, architects, etc. 
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In all companies between three and six interviews were held to filter 
individual opinions and to get a quasi-objective overview. Each interview 
applied a questionnaire with open questions that was mainly used as 
checklist. From every interview an interview report was made which the 
interviewee approved after giving comments. Based on these approved 
reports an overview report was created per company, which was again 
reviewed and commented on. Finally the separate company reports were 
integrated into one overall industrial inventory report. 

The main sources of information for the industrial inventory were 
therefore people. A selection of individual persons was made by the 
contact person for the MOOSE project, based on his insight in appro
priateness of the person for the interview. Document study was not used 
as a source in this inventory because it appeared more efficient to ask 
people for the technologies used instead of analyzing documentation, as it 
often does not describe used technologies. . 

5. Inventory findings 

The literature and market inventory discovered an unlimited number of 
software engineering technologies. As said before, the inventory started 
on embedded software specific technologies but was soon broadened to 
generic technologies due to the very limited number of embedded specific 
ones. This decision was also fed by the intermediate industrial inventory 
that already early found that embedded software industry applies generic 
software technologies [7]. In total we documented in detail: 60 methods, 
22 techniques and 51 tools for requirements engineering; 7 architecture 
design and 20 architectural analysis methods; 14 quality models, 10 SPI 
models and 20 SPI methods. It became clear already early in the 
inventory that it would be impossible to be complete. A very large 
number of different technologies is available in each domain, all with 
different versions and variations. The literature inventory therefore at
tempted to describe at least those technologies that are commonly referred 
to. 

The industrial inventory identified that the embedded systems industry 
develops innovative high-tech products with 'low-tech' development 
technologies. It became clear that the embedded software developing 
organizations apply generic technologies already available for a (very) 
long time. The most often cited technology was "common sense", even 
for several high complex activities (e.g. architecture design) this 
technology was most often quoted. Not applying dedicated technologies 
for specific tasks was mainly done because deployment of 'high-tech' 
development technologies appears too effort/time consuming for industry. 
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Furthermore, the industrial companies complained that many technologies 
are often too immature for industry and that required customization effort 
to deploy such technologies in many cases goes beyond the foreseen 
benefits. As most industrial companies need to show a return-on
investment from new technologies within the first initial project in which 
they apply it, immaturity of technology is a showstopper. Finally the 
industrial inventory made clear that experiences from other (but similar) 
industrial environments with new development technologies would be 
highly valuable but most often not available. Especially for e.g. the 
selection of a method or tool, the high number of available technologies is 
mostly adding a problem instead of solving one (In Holland we illustrate 
this as "the forest can't be seen because too many trees are standing in 
front"). 

Comparing the industrial inventory with the literature inventory showed a 
clear problem: there is a very large number of non-dedicated technologies 
available that industry experiences as too immature and that require a too 
high deployment effort to have an acceptable return-on-investment. The 
large number of technologies, the lack of objective experiences with these 
technologies, and the hard business constraints in industry are causing a 
slow penetration of new technologies into industry. 

Industrial companies experience the deployment of new technologies as 
most difficult. Increasing "deployability" is therefore considered the most 
prominent challenge for new technology development. This has several 
reasons, of which many are organization specific; however based on the 
interviews one can conclude that: 
- Industrial companies have a large legacy of working practices. 

Changing this legacy in various points at the same time is not allowed. 
This would cause a too high impact on business performance and 
would furthermore insert a too high amount of risk for failure. 

- Industrial companies are confronted with ever changing (increasing) 
business demands on several dimensions (quality, cost, time), for 
which changes are required. Changes in technology are always 
considered as an option, however their contribution to the business 
goals should be clear, proven and guaranteed. 
Industrial companies require certainty in their plans. Therefore they 
mainly used past experiences in making new plans. Rigorous changes 
in technology insert too high uncertainties and are therefore only 
limitedly done in research projects or non-critical projects. 

- Embedded products are shipped in most cases to large numbers of 
unknown users, and/or are applied in mission critical situations. As 
such there is an above avemge demand for software reliability, which 
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causes a conservative style of development to keep risks low. 
Adoption of new technologies is therefore slowed down. 
Current technology providers hardly indicate business impact and 
almost never show real-life data that prove or guarantee in some kind 
that intended effects are likely to occur. As such industry often 
experiences the uncertainties for using new technologies as too high. 

- Current technologies are so generic that industrial companies need to 
spend a high amount of effort to tailor them to their products, domain 
and technology chains. Domain specific, quality attribute specific, 
product type specific technologies are rarely available in the market 
and must therefore too often be developed by the industrial companies 
themselves. 
New technologies are put into the market in a too immature stage as to 
generate revenues. As a consequence all industrial companies have 
bad experiences with new technology adoption, which makes them 
even more careful in making this mistake over and over. 

This helped us to discover the main pragmatic improvement strategy for 
embedded software development, being: minimum change, maximum 
effect. This means that technology changes make a chance, however as 
long as the change is as small as possible, but has an as large as possible 
impact. This seems a paradoxical situation. It is however definitely 
understandable when seen from an industrial perspective. One could 
rephrase this by stating that industry is not looking for revolution (rigo
rous change) but for evolution (gradual change). Comparable to biology 
the combination of a current organism (current technology) and changing 
environment (business demands) is the starting point for identifying the 
next evolutionary steps. The literature inventory clearly identified that 
technology providers develop and market their technologies as revo
lutions, while the technology users are merely looking for evolutions. 

6. Deployment challenges 

In order to address the challenges that we face regarding embedded 
software development, there is no doubt that technology will play an 
important role. It seems that in the long term, the only way to improve 
productivity of embedded software development can be achieved by the 
adoption of new technologies. However, we have shown in this paper that 
deployment of new technologies is taking place only slowly. Based on the 
findings in this inventory we come to the conclusion that "deployability" 
of new technologies is a success-factor that is insufficiently addressed by 
technology providers. In this section we will discuss directions in which 
improvement of deployability can be achieved, being: 
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Maturity assessment of technologies, by which an objective estimation 
can be given to industrial companies on the risks and certainties 
involved with software engineering technologies. 

- Impact specification of technologies, by which it is made explicit for 
any technology what its impacts are. These impacts can for example 
be specified on business dimensions such as: cost, effort, duration, 
reliability, usability, efficiency, maintainability. 

- Interfacing for technology chains, by which interactions between 
technologies are made clear and their interfaces are clarified. 
Standardisation efforts for development platfonns to which 
technologies can be linked to can be expected. 

- Measurement and exchange of experiences, by which experiences 
based on measurement from industrial applications, are exchanged. 
Exchange of experiences between different organisations (based on 
e.g. open-source principles) will decrease the amount of efforts that 
industrial companies have to invest to learn performances of 
technologies that other companies already have learned. 
Variations of technologies to application domains, by which 
technologies are specifically tuned to application domains. This will 
decrease the required customisation efforts from companies and will 
also guarantee that domain specific knowledge will be incorporated in 
these technologies. 

- Increased collaboration between technology providers and users, 
which will decrease the required deployment efforts from companies. 
This will mainly result from the fact that technology providers will 
start understanding the difficulties of industry in deploying new 
technologies in already working environments. 

- Paradigm shift in software engineering research, which is a basic 
requirement for faster innovation. Software engineering is for a large 
part focusing on developing new concepts and technologies. However, 
when new technologies are there, researchers do not continue to 
experiment and measure effectiveness of these technologies. Instead 
they start to develop new technologies. As such the available set of 
technologies is in fact mainly 'hypothetical', as performance and 
innovation effectiveness are not yet proven. A shift is required, for 
example in publishing channels to only accept publications on new 
technologies if they are supported with sound measurement data. 
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7. Conclusions 

The inventory described in this paper comes to an important observation 
on the mismatch between technology providers and technology users. It 
appears that technology providers all follow revolution strategies to 
technology adoption, while technology users apply an evolution strategy. 
The legacy in working procedures, past experiences with technologies, 
learning curves and deployed standards cause that embedded industry has 
a demand for, what we have called, "minimum change, maximum effect". 
Increasing deployability of technologies appears to be one of the most 
important challenges for the future. In this paper we have introduced 
some thoughts on directions in which improvement of deployability can 
be found. 
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Appendix 1: Moose project 

In 200 I several companies joined their efforts in establishing a consor
tium for increasing integration in embedded systems development. A 
project proposal has been set-up, which was rewarded with the ITEA 
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label within the ITEA programme (http://www.itea-office.org/). The 
MOOSE project runs from March 2002 until June 2004, consists of 13 
organizations in 3 European countries, with a total effort of more than 100 
person-years and a budget of more than 15 million Euro (17 million US$). 

The MOOSE partners are: 
Finland: 
- Nokia Networks 

Solid (SME) 
- Oulu University 

VTT Electronics 
Netherlands: 
- ASML Lithography 
- LogicaCMG 

Oce Technologies 
Philips PDSL 
Delft University 

Spain: 
- Datapixel (SME) 
- European SW Institute 
- SQS 

Team Arteche (SME) 

Application partner 
Application partner 
Technology and exploitation partner 
Technology and exploitation partner 

Application partner 
Application and exploitation partner 
Application partner 
Technology and application partner 
Technology partner 

Application partner 
Technology and exploitation partner 
Technology partner 
Application partner 

Three roles are distinguished for the partners: 
- Application partner: who will use the results of the project within their 

organisation for embedded software development projects, and will 
provide input to the project by giving feedback on practicality and 
validity of project results. 
Technology partner: will bring knowledge and expertise on software 
engineering methodologies to the project and facilitate the validation 
activities at the industrial partners 

- Exploitation partner: will market and promote outcomes of the project 
after its finalisation 

The MOOSE project aims at increasing embedded software development 
productivity and product quality. By making development more 
productive and increasing product quality, development cycles become 
shorter and cost (and time) of non-quality drops, also causing shorter 
development cycles. Dependent on the specific market situation, 
embedded systems suppliers can decide to use the available time for 
earlier market introduction, additional development, or establishing cost 
reductions. Looking at the current situation in most embedded system 
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markets, earlier market introduction will be the most frequently selected 
option. 

The MOOSE Project will: 
- Optimise integration and interfacing in (expanded and existing) 

technology chains for embedded software development 
Increase the effectiveness and efficiency of industrial technology 
deployment through inter-company experience exchange 
Create technology integration experiences by conducting a large 
number of industrial embedded software development case-studies 

The MOOSE project has been subdivided into four related workpackages: 
- Workpackage 1: Framework Development and Validation. In this 

work package a common framework and web-repository for inte
grating several systems and software engineering methodologies for 
embedded systems will be developed and validated. The framework 
will provide a means for each embedded software development 
project to select the most beneficial set of software engineering 
methodologies in order to achieve its goals with respect to cost
effectiveness, time-to-market and product quality. 
Workpackage 2: Systems and Software Requirements Engineering. 
This workpackage focuses on tailoring, customising and combining 
existing systems and software requirements engineering and quality 
techniques, methods and tools to complex embedded systems and 
software development. 
W orkpackage 3: Embedded Product Architectures. This work package 
focuses on tailoring, customising and combining existing product 
architecture definition, design and development methods and 
techniques into embedded systems development, and to interactions 
between systems and software requirements engineering and 
improvement management within the framework. 

- Workpackage 4: Improvement Management. This work package 
focuses on customising and combining existing improvement methods 
and techniques to embedded systems development. Typical examples 
of these methods and techniques are: Software design or code 
measurement, Product quality assessment and Process capability 
assessment. Product and process assessments are basic tools for 
improvement management, which only makes sense when baselines 
exist to compare to. Measurement is needed to make these compa
risons. Specific emphasis is put on the software implementation and 
testing tasks, as they are highly relevant for embedded systems 
development. 
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Teade Punter 

Samenvatting 
In de software industrie is steeds vaker belangstelling voor kwaliteits
modellen. Dit overzichtartikel gaat in op vier aspecten om dergelijke 
modellen goed toe te kunnen passen. Eerst wordt gedefinieerd wat kwali
teitsmodellen zijn. Vervolgens wordt de ontwikkeling ervan toegelicht en 
worden eisen aan de modellen geformuleerd.Het vierde aspect betreft het 
toepassen van kwaliteitsmodellen. 

1. Inleiding 

Sinds er sinds de zestiger jaren van de vorige eeuw software wordt 
ontwikk.eld is er aandacht geweest voor software kwaliteit. In de loop der 
tijd zijn er verschillende initiatieven geweest om software kwaliteit beter 
te beheersen. Procesmodellen en kwaliteitsmodellen zijn voorbeelden van 
dergelijke kwaliteitsinitiatieven. In een procesmodel worden richtlijnen 
gegeven voor het goed uitvoeren van een software ontwikkelproces. 
Tegenwoordig worden met dergelijke richtlijnen ook verschillen in 'pro
cess maturity' onderkend, zoals dat wordt gedaan in CMMi en SPICE. 
Kwaliteitsmodellen hebben betrekking op product kwaliteit. De modellen 
beschrijven de eigenschappen waaraan een software product dient te 
voldoen. 

In de loop der jaren zijn diverse kwaliteitsmodellen voor het bepalen van 
productkwaliteit ontwikk.eld, zoals het Factor Criteria model [1] en de 
ISO 9126 standaard [2]. Het probleem van kwaliteitsmodellen is dat ze 
niet zonder meer op dezelfde manier als referentiemodel kunnen worden 
toegepast zoals proces modellen. In plaats daarvan is er altijd een 
interpretatie nodig om vast te stellen wat de eigenschappen in de 
specifieke context van het software systeem betekenen. Desondanks zijn 
kwaliteitsmodellen erg nuttig voor het specificeren en het beoordelen van 
software. 

Kwaliteitsmodellen is een van de onderwerpen geweest die ik heb 
behandeld tijdens mijn promotie onderzoek dat ik onder leiding van Theo 
Bemelmans, Aarnout Brombacher, Jos Trienekens en Rob Kusters van 
1996 tot 2000 aan de TU Eindhoven heb uitgevoerd. Het resultaat van het 
onderzoek was een proefschrift getiteld "Doelgericht beoordelen van 
software" dat handelt over processen om software te beoordelen [3]. 
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In dit artikel ga ik in op de vraag hoe k:waliteitsmodellen, ondanks bet 
hiervoor geschetste probleem. goed kunnen worden toegepast in de 
software praktijk. Hiervoor wordt eerst verder gedefinieerd wat 
k:waliteitsmodellen zijn. Vervolgens wordt ingegaan op bet ontwikkelen 
van k:waliteitsmodellen en worden eisen aan de modellen geformuleerd. 
Tenslotte wordt ingegaan op bet toepassen van kwaliteitsmodellen. 

2. Kwaliteitsmodellen gedefinieerd 

Een k:waliteitsmodel is een verzameling eigenschappen aan een software 
systeem en de relaties tussen deze eigenschappen [4], waarbij deze 
eigenschappen ook als attributen [1] (attributes, characteristics, of 
properties) worden aangeduid. Een voorbeeld: de k:waliteitseigenschappen 
van software voor personal digital assistants (PDA's) in een netwerk zijn 
onderhoudbaarheid, betrouwbaarheid en efficientie. 

In bet verleden zijn verschillende k:waliteitsmodellen opgesteld, bij
voorbeeld Boehm [5], FURPS [6], Delen en Rijsenbrij [7], [8], Quint [9], 
Dromey [10], 1996) en IEEE 1061 [11]. Tegenwoordig wordt veel naar 
bet ISO 9126-k:waliteitsmodel [2] verwezen. Dit model definieert soft
warek:waliteit aan de hand van zes hoofd-karakteristieken. Elk wordt 
onderverdeeld in subkarakteristieken, 27 in totaal, zie figuur l. 

Sult.abiftty 
AJ:J::macy 

lnteroperabUlty 
Security 

Compliance 

Maturtty 
Fault tolerance 
Recoverability 
COmpliance 

Understandability 
Leamability 
Operability 

Attractiveness 
Compliance 

Time behaviour 
Resource utilisation 

Compliance 

Figuur 1: Het ISO 9126 kwaliteitsmodel 

De eigenschappen die met een k:waliteitsmodel worden gemodelleerd 
komen voort uit of zijn gerelateerd aan de eisen (requirements) die aan 
een systeem worden gesteld. De eigenschappen zijn daarbij van een 
abstracter niveau dan de requirements. Een voorbeeld van een 
requirement is "de interface tussen de klant device en de host PC is 
Ethernet 10/100, wired", deze kan betrekking hebben op de eigenschap 
efficientie van bet systeem. De concrete eisen zijn nodig om het systeem 
nauwkeurig te specificeren, de eigenschappen zijn van belang om te leren 
over bet product. 
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De relaties tussen de eigenschappen in een kwaliteitsmodel moeten 
worden opgevat als functies q f (xt, ... ,xn) waarmee de kwaliteits-
eigenschappen (q) aan die factoren (x~o ... ,xn) gekoppeld worden die de 
kwaliteit beinvloeden. Dergelijke factoren betreffen de structuurken
merken van code (zoals complexiteit, koppeling) of het ontwikkelings
proces zelf. Om gefundeerde relaties tussen kwaliteitseigenschappen vast 
te stellen is empirisch onderzoek (case studies of experimenten) 
noodzakelijk [12]. Deze relaties kunnen als functionele relatie worden 
uitgedrukt middels zogenaamde statistical predication models, waarmee 
er bijvoorbeeld op basis van factoren als coupling en cohesion een voor
spelling over het aantal fouten in een software module wordt gedaan. Een 
andere uitdrukkingsvorm zijn Product Process Dependencies (PPDs) 
waarmee de invloed van acties in het proces op de productkwaliteit 
worden beschreven. 

3. Ontwikkelen van kwaliteitsmodellen 

In de literatuur wordt een onderscheid gemaakt tussen "vaste" (fixed) en 
"definieer-het-zelf' (defme-it-yourself) kwaliteitsmodellen [13]. Het zijn 
eigenlijk benaderingen voor het opstellen van een concreet kwaliteitsmo
del, voor een specifiek software systeem of product farnilie. In de "vaste"
model benadering liggen de kwaliteitseigenschappen vast, voorbeelden 
zijn de modellen van Boehm, McCall en ISO 9126. De "defmieer-het
zelf'-benadering is een aanpak waarbij het kwaliteitsmodel van de grond 
af aan wordt opgebouwd. De Goal Question Metric methode [14], waarbij 
de vragen als producteigenschappen worden opgevat, en de Squid
methode [15] zijn voorbeelden van de "definieer-het-zelf'-benadering. 

In de praktijk is er sprake van het combineren van beide benaderingen. De 
vaste modellen worden niet zonder aanpassing toegepast. Er zal vaak een 
selectie van eigenschappen uit de totale verzameling van eigenschappen 
worden gemaakt. Een methode hiervoor is het opstellen van kwaliteits
profielen waarbij in het profiel relevante karakteristieken met bijbe
horende beoordelingsniveaus worden vastgelegd [16], [17]. Verder wordt 
de "definieer-het-zelf' benadering in de praktijk vaak toegepast door 
bestaande kwaliteitsmodellen als bron voor ideevorming te nemen. Het 
van de grond af aan opbouwen van een kwaliteitsmodel, zonder naar 
bestaande kennis te kijken kost eenvoudig te veel tijd. 

De onderstaande figuur geeft aan welke processtappen er voor een 
dergelijke geintegreerde benadering genomen moeten worden. 
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Figuur 2: Proces voor het specificeren van kwaliteitsmodellen [18]. 

4. Eisen aan kwaliteitsmodellen 

In paragraaf 2 is aangegeven dat een kwaliteitsmodel een verzameling 
eigenschappen is met de relaties tussen deze eigenschappen. Om een 
kwaliteitsmodel op te kunnen stellen is een priorisering van de 
eigenschappen noodzakelijk. Elk systeem zal immers onderhoudbaar en 
betrouwbaar moeten zijn. Het gaat in een kwaliteitsmodel juist om de 
mate waarin het systeem aan de verschillende eigenschappen moet gaan 
voldoen. Het opstellen van kwaliteitsprofielen [ 16] is een aanpak voor het 
prioriseren van kwaliteitseigenschappen. 

Een tweede eis aan kwaliteitsmodellen is dat de eigenschappen expliciet 
en meetbaar worden geformuleerd [19]. Onderhoudbaarheid is een leuke 
eis, maar wat betekent het? Gaat het om de complexiteit van de code, om 
de analyseerbaarheid van de documentatie of om het oplossen van andere 
vragen? Door eigenschappen meetbaar te formuleren kunnnen metrieken 
worden afgeleid. Deze metrieken zijn dan onderdeel van het kwaliteits
model. 

Om eigenschappen meetbaar te definieren moet de relatie ervan met de 
onderdelen van het product (de entiteiten) waarop de eigenschappen 
betrekking hebben bekend zijn. Alleen zo kan een eigenschap goed 
geinterpreteerd worden1

• Dit wordt ook onderkent in het structural 
measurement model [21] dat in Squid [15] wordt toegepast. Vaak geven 
kwaliteitsmodellen alleen de eigenschappen, de "-ilities", weer. De 
volgende figuur geeft het resultaat van een poging om voor Main-

1 Zie hiervoor bijvoorbeeld ook de semiotiek: "Een teken (de Grond) is iets dat zodanig 
bepaald wordt door iets (het Object) dat het daarmee een effect (de Jnterpretant) heeft op een 
persoon" [20]. 
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tainabilty de relaties tussen de eigenschappen en product entiteiten aan te 

Legenda: 

~=attribute 

~=entity 

A ....... B =A indicates B 

loenlityB 

Figuur 3: Voorbeeld van het koppelen van kwaliteitseigenschappen (voor 
Maintainability) aan product entiteiten [22]. 

Een derde eis aan kwaliteitsmodeilen is dat ze transparent moeten zijn om 
de argumentatie achter het model te begrijpen [19]. Aileen het hebben van 
een overzicht waarin labels als interoperability, adaptability en 
configurability of weilicht nog andere "-ilities" worden gebruikt is te 
weinig om een kwaliteitsmodel te begrijpen. Er zijn zowieso definities 
van de gebruikte begrippen nodig. Het geven van richtlijnen hoe de 
eigenschappen te interpreteren is beter. 

Een vierde eis aan kwaliteitsmodeilen is dat aile belanghebbenden 
(stakeholders) betrokken worden bij het opsteilen van een kwaliteits
model. In principe kan het hierbij gaan om de aanbieder van de software 
(producent, architect, engineer), de afnemer van de software (gebruiker) 
en de beoordelaar van de software. Het betrekken van de verschiilende 
stakeholders is belangrijk omdat kwaliteit interpretatie afhankelijk is. De 
uitspraak "Quality is in the eyes of its beholders" geeft dit het beste weer. 
Hierbij is het zaak niet aileen tegenstrijdige eisen af te stemmen, maar 
eisen ook op realiseerbaarheid te definieren [3]. 
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5. Toepassen van kwaliteitsmodellen 

Kwaliteitsmodellen worden opgesteld om de eisen aan een software 
systeem te specificeren of om als evaluatie instrument te worden ingezet 
bij beoordelen van de kwaliteit van een software systeem [4]. 

Als een kwaliteitsmodel wordt toegepast om eisen (requirements) te spe
cificeren dan wordt dat gedaan om te controleren of het geleverde 
systeem ook aan de gespecificeerde kwaliteit voldoet. Het specificeren 
van goede kwaliteitsspecificaties is niet eenvoudig. Vaak is het beeld over 
het uiteindelijk te ontwikkelen systeem nog onvoldoende duidelijk op het 
moment dat het gespecificeerd moet worden. Er zijn voorbeelden te over 
van fout gespecificeerde systemen op basis van verkeerde aannames. 
Door een kwaliteitsmodel parallel aan de specificatie van eisen te 
ontwikkelen is er met het kwaliteitsmodel een referentiekader waaraan de 
eisenspecificatie kan worden gespiegeld. Als portabiliteit bijvoorbeeld 
een eigenschap van het systeem zou moeten zijn dan kan op basis van 
algemene karakteristieken van portabiliteit voor de eisen worden 
gecontrolleerd of er eisen rondom portabiliteit zijn gespecificeerd en 6f de 
gespecifeerd eisen voldoende zijn om een portabil systeem te 
ontwikkelen. Benaderingen voor het specificeren van eisen met behulp 
van kwaliteitsmodellen zijn bijvoorbeeld ontwikkeld tijdens het ESPRIT 
Space Ufo project [23] en het ITEA Empress project [24]. 

Kwaliteitsmodellen worden ook toegepast om de kwaliteit van het 
systeem te evalueren. Lange tijd is het streven hierbij geweest om op 
basis van het specifieke kwaliteitsprofiel voor het betreffende product (zie 
paragraaf 3) een selectie van bijpassende beoordelingsinstrumenten te 
maken [25]. Zo zijn in het ESPRIT Scope project zes beoordelings
modules ontwikkeld die elk voor het beoordelen van een bepaalde 
kwaliteitseigenschap bruikbaar zijn [3]. Het inzetten van beoordelings
modules op deze manier heeft tot op heden echter nog niet veel navolging 
gehad, waarschijnlijk omdat dergelijke modules toch elke keer iets moe
ten worden aangepast om zinvolle uitspraken over een software product te 
kunnen doen. 

De laatste jaren worden kwaliteitsmodellen ook steeds vaker toegepast 
om tussenproducten van software te beoordelen. Het gaat hierbij met 
name om software architecturen omdat de beslissingen in een architectuur 
de basis voor de kwaliteit van het uiteindlijke systeem leggen. Het 
probleem dat hierbij optreedt is dat veel kwaliteitseigenschappen vaak pas 
meetbaar zijn voor een werkend systeem en daarmee aan het eind van de 
ontwikkelingstraject. Eigenschappen worden daarom al vaak in de context 
van de architectuur van het systeem gedefinieerd en er wordt geprobeerd 
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om op basis van architectuur artefacten, zoals UML-modellen, een 
uitspraak over eigenschappen zoals Performance en Variability te doen 
[26]. 

Onhankelijk van de reden waarom een kwaliteitsmodel wordt ingezet 
(voor het specificeren of het evalueren) is de rol van kwaliteitsmodellen 
aan de hand van de volgende vier vragen rondom kwaliteitsbeheersing uit 
te drukken: 
1. Wat dient er aan de kwaliteit verbeterd te worden? Er wordt 

gespecificeerd aan welke eigenschappen het product dient te voldoen 
en of het zinnig en haalbaar is om een kwaliteitsmodel te ontwikkelen. 
Dit hangt samen met de motivatie van mensen in de organisatie om 
een kwaliteitsmodel te ontwikkelen. Als er besloten is tot invoering 
van een kwaliteitsmodel dan dient het concrete kwaliteitsmodel voor 
specifieke software ontwikkeld te worden. Dit ontwikkelingsproces is 
beschreven in de paragrafen 3 en 4. 

2. Hoe moet de kwaliteit verbeterd worden? Kwaliteitsmodellen worden 
gebruikt voor het definieren, invoeren en uitvoeren van passende 
maatregelen om de software productkwaliteit op het gewenste niveau 
te brengen. Er wordt actie ondemomen om het huidige proces beter uit 
te voeren, waardoor fouten beter of eerder ontdekt worden of 
bijvoorbeeld modules minder complex gemodelleerd worden. Ook 
kunnen nieuwe methoden en technieken worden ingevoerd als 
onderdeel van een softwareverbeterprogramma (SPI), zoals 
bijvoorbeeld het invoeren van inspecties en reviews om het aantal 
fouten eerder in het ontwikkelingsproces op te sporen. 

3. Is er een verbetering in de kwaliteit bereikt? Het kwaliteitsmodel 
wordt gebruikt om na te gaan of de maatregelen (zie voorgaande 
vraag) ook het gewenste effect hebben gehad. De hierdoor met het 
concrete kwaliteitsmodel opgedane ervaringen dienen worden 
bewaard om zodoende te leren voor later hergebruik. Een aanpak voor 
hergebruik van kwaliteitsmodellen is geformuleerd in [15] en [19]. 

4. Hoe de kwaliteitsverbetering in stand houden? Dit betreft het feit dat 
veel kwaliteitsverbeterinitiatieven na verloop van tijd verwateren. Dit 
gevaar bestaat ook met de invoering van kwaliteitsmodellen. Om de 
kwaliteitsverbetering in stand te houden moet in de betreffende 
organisatie bijvoorbeeld aandacht worden besteed aan het motiveren 
van management en medewerkers om kwaliteitmodellen bruikbaar en 
zinvol en niet als keurslijf in te zetten. 
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Algemene kwaliteitsmodellen 
("vaste" modellen) 

Hoe moet de kwaliteit 
verbeterd worden? 

Figuur 4: De rot van kwaliteitsmodellen aan de hand van vier vragen random 
kwaliteitsbeheersing. 

6. Tenslotte 

Kwaliteitsmodellen worden met name gebruikt door grote ondememingen 
waar veel tijd en geld aan het ontwikkelen van software wordt 
uitgegeven. Nasa (Software Engineering Lab (SEL) en het High 
Dependability Computing program), Motorola, Philips, en Robert Bosch 
zijn voorbeelden hiervan. Bij dergelijke organisaties, die vaak embedded 
software systemen, zoals software in auto's en mobiele telefoons, 
ontwikkelen loont het om kwaliteitsmodellen te gebruiken. Zo is men 
beter in staat om aan de markteisen (zero defects, incrementele 
specificatie software parallel aan hardware ontwikkeling, dwingende 
release afspraken) te voldoen. Kleine software ontwikkelende bedrijven 
stellen over het algemeen geen kwaliteitsmodellen op omdat de kosten 
hoog zijn en het enige tijd duurt voordat de investering rendeert. 
Vaak wordt in de industrie aan kwaliteitsmodellen een lagere prioriteit 
gegeven dan aan foutbeheersing, lees: testen. Hoewel ook testen 
belangrijk is om software te beoordelen kan een test niet aantonen dat 
software van een bepaalde kwaliteit is. Het doel van een software 
beoordeling bepaalt dan ook beter een testbenadering of een 
kwaliteitsmodelbenadering kan worden toegepast. 
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Er zijn weinig cijfers over de kosten en baten rondom het invoeren van 
kwaliteitsmodellen bekend. lnvoering van kwaliteitsmodellen bij Nasa 
SEL [27] waarin ook de kosten voor een compleet proces verbeter
programma zijn opgenomen bedragen ongeveer 11% van het software 
budget. Dit betreft diverse activiteiten voor kwaliteitsbeheersing, zie 
figuur 4, zoals het organiseren van trainingen, sessies om eigenschappen 
meetbaar te definieren, meetgegevens te verzamelen, het interpreteren van 
gegevens en het model eventueel bij te stellen. De baten van 
kwaliteitsmodellen betreffen onder andere: definitie van meetbare eigen
schappen, definitie van transparante eisen aan software, consistente defi
nitie van software kwaliteit en beter inzicht in verbeteringsmogelijkheden. 
Om de baten beter te kunnen kwantificeren en daardoor beter afwegingen 
over de inzetbaarheid te maken is het noodzakelijk om kwaliteitsmodellen 
is behoefte aan meer praktijk ervaringen. Dit vereist dan ook verder em
pirisch onderzoek naar kwaliteitsmodellen. 

Literatuur 

[I] T. Bemelmans, Bestuurlijke informatiesystemen en automatisering, 
Deventer, Kluwer bedrijfsinformatie, 1998. 

[2] ISO/IEC 9126 standard, Software product quality, parts 1-5, ISO, Geneve, 
2000. 

[3] T. Punter, Doelgericht beoordelen van software, proefschrift TU Eindhoven, 
Eindhoven, 2001. 

[ 4] ISO 14598 standard Information Technology- Software product evaluation, 
ISO, Geneve, 1999. 

[5] B. Boehm, J. Brown, H. Kaspar, M. Lipow, G. MacLeod, and M. Merritt, 
Characteristics of Sof~are Quality, North Holland Publishing Company, 
1978. 

[6] R. Grady, D. Caswell, Software Metrics: Establishing a Company- Wide 
Program, Prentice-Hall, 1987. 

[7] G. Delen, D. Rijsenbrij, Kwaliteitsattributen van automatiseringsprojecten 
en informatiesystemen, in: Informatie, jrg. 32., nr.l, biz. 46-55, 1990a. 

[8] G. Delen, D. Rijsenbrij, Het realiseren en meten van productkwaliteit, 
Informatie, jrg. 32., nr.ll, biz. 858-867, 1990b. 

[9] Sere, Het specificeren van softwarekwaliteit, Deventer, Kluwer 
Bedrijfswetenschappen, 1992. 

[10] R.Dromey, A Mode/for Software Product Quality, in: IEEE Transactions on 
Software Engineering, 21, 146-162. 1995 

[II] IEEE, std. I 061-1998: Standard for software quality metrics methodology, 
1998 (revision of I 061-1992). 

[12] B. Freimut, T. Punter, S. Biffl, M. Ciolkowski, State-of-the-art in Empirical 
studies, lESE-Report No. 017.02/E, ViSEK report No. 007/02, March 2002. 

[13] N. Fenton, S. Pfleeger, Software metrics, a rigorous & practical approach, 
London, International Thomson Computer Press, 1996. 

179 



Hoofdstuk 3. Softwarekwaliteit en -beheer 

[14] R. Van Solingen, E. Berghout, The Goal Question Metric method- a 
practical guide for quality improvement of software development, London, 
McGraw Hill, 1999. 

[ 15] J. Boegh e.a., A method for software quality, planning, control and 
evaluation, in: IEEE Software, March/April, 1999. 

[ 16] M. van der Zwan, Een kwaliteitsprofiel- de basis voor het keuren van 
software product kwaliteit, afstudeerverslag, Technische Universiteit 
Eindhoven, 1995. 

[17] F. Heemstra, R. Kusters, J. Trienekens, Van kwaliteitsbehoeften naar 
kwaliteitseisen, Leidschendam, Lansa publishing, 1994. 

[18] T. Punter, Experiences in specifying perceived software quality, in: 
Proceedings of Workshop on Empirical Studies in Software Engineering, 
Stuttgart, Fraunhofer IRB Verlag, 2003. 

[ 19] T. Punter, A. Trendowicz, P. Kaiser, Evaluating Evolutionary Software 
Systems, in: M. Oivu, S. Komi Sirvio (Eds), Proceedings of the 4th 
International Conference PROFES 2002, Rovaniemi (F), December 9-11, 
Springer-Verlag, Berlin, LCNS 2559, 2002. 

[20] C.S. Peirce, J. Hoopes ( ed), Peirce on Signs: Writings on Semiotic, Atlantic 
Books 1991 

[21] B. Kitchenham, S. Lawrence Pfleeger, N. Fenton, Towards a framework for 
Software Measurement Validation, IEEE Transactions on Software 
Engineering, December, 1995. 

[22] J. Dorr, T. Punter, J. Bayer, Quality models for non-functional requirements, 
lESE report 010.04, January 2004. 

[23] Space Ufo consortium, The Space Ufo Methodology- User Guide, Esprit 
project P22290, 1998. 

[24] B. Paech, A. Von Knethen, J. Dorr, J. Bayer, D. Kerkov, R. Kolb, A. 
Trendowicz, T. Punter, A. Dutoit, An Experience-based approach for 
Integrating Architecture and Requirements engineering, 2nd International 
Workshop From SofTware Requirements to Arc'liitectures (Straw03) at ICSE 
2003. 

[25] T. Punter, R. van Solingen and J. Trienekens, 'Software product evaluation
, in: Proceedings of 4th European Conference on Evaluation oflnformation 
Technology, 30-31 October, Delft (NL), 1997. 

[26] P. Clements, R. Kazman, M. Klein, Evaluating software architectures, 
Boston, Addison Wesley, 2002. 

[27] V. Basili, M. Zelkowitz, F. McCarry, J. Page, S. Waligora, R. Pajerski, SEL 's 
software process improvement program, in: IEEE Software, November, 
1995. 

180 



Abstract 

Software Process Improvement and 
Organizational Change 

Katalin Balla 

The article is a "continuation" of the author's Ph.D. thesis, mainly in 
terms of fUrther validating the theoretical framework developed, by using 
it as an aid in business driven software quality management in the 
Hungarian software company that hosted the 8 years long case study of 
the thesis. In the end we shortly present the huge organizational change 
the company has undergone, and its consequences on the previously 
started software process improvement program. 

1. Introduction 

In October 20011 was defending my Ph.D. thesis at TUE, having prof. dr. 
Theo Bemelmans as one of my promotors. In the years preparing the 
thesis we had many discussions about possible next steps in the process 
improvement I was dealing with, and Theo always emphasized the crucial 
role of the human factor in this process. As the happenings of the past 3 
years have proven in my case again how right Theo was about the 
importance of this factor, I decided to write the "continuation of the 
story" for his Liber Amico rum. 

The Ph.D. thesis ([1]) was about a framework that helps software 
developing companies to find their way among the many models, 
standards, methods connected to software quality, and to efficiently use 
the basic concepts (software products, project management processes, 
technical processes, definitions, quality attributes, metrics) of software 
quality. The framework facilitates understanding, consciously selecting 
and applying models, standards and methods connected to software 
quality, and combining them in a way that best fits own needs. The 
framework is presented in detail in [1] and [2], representations are 
sketched in Annexes, figures 4,5 and 6. The thesis contained a case study 
run at a Hungarian software company, IQSOFT Ltd, over 8 years, time in 
which the company "grew up" in terms of theoretical knowledge and 
practice in software quality management. It managed to defend the initial 
chaos by building a customized project management system, enriched it 
with elements required by ISO 9001: 1994 and used it efficiently. The 
case study ended with a period when IQSOFT was thinking about doing 

181 



Hoofdstuk 3. Softwarekwaliteit en -beheer 

further steps in software process improvement, but was not yet decided 
which method to adopt. Validating the usage of QMIM was only partially 
done in the thesis: the company progressed only in using project 
management issues and few technical process issues, but was not working 
with technical process measurement and products at all. 

A complete validation would have required the conscious usage of 
models connected to further (every) object of the framework, requiring a 
continuous, purposeful process improvement in a stable organization. 
While the first prerequisites seemed to have been fulfilled over 2001 and 
2002, year 2003 brought major changes in the company's life, the 
organizational stability being seriously shaken. 

This article presents the experience of the last 3 years within the same 
Hungarian software company, putting the emphasis on the positive 
experience of the first 2 years in using QMIM to aid business driven 
software process improvement. In the last part we shortly describe the 
changes - the efficiency of which is yet undecided - and present some 
remarks on possibilities to continue process improvement in a changing 
organization. 

2. Broadening the scope of software quality management: 
ISO 9001:2000 

As IQSOFT's first !SO-certificate was valid until April 2001, switching 
to the new ISO 9001 :2000 standard ([3]) with the renewal of the 
registration was the obviously market- requested step by that moment. A 
project was launched to build up an ISO 9001 :2000-conform quality 
management system (QMS). The QMS one the company was using for 3 
years has undergone some major changes in the QMS, namely: 
- The quality procedures referred from that moment to all processes and 

departments of the company (marketing, financial processes, human 
resource management were included). 

- Previously existing procedures have been updated. 
- Understanding and following customer needs were emphasized, 

customer satisfaction-measurement has been started. 
- Quality goals have been formulated, a measurement program to follow 

their realization has been established. Projects started to develop 
concrete quality plans. 

As a result of the project, the company obtained the ISO 9001:2000 
certificate in spring 2001, but the consequences of applying the new 
standard were more, in terms of changes in software quality management. 
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3. Quality life after ISO 9001:2000 

It became more obvious - it was explicitly stated - that quality 
management was not a separate process but rather an aspect of the 
management processes. The QMS was not a separate system, but the 
integration of all systems, processes, practices, documentation, rules, 
conventions used at the company. 

Being obliged to fulfill the standard requirement about setting quality 
goals and establish a metric program to measure them guided the 
company towards connecting quality goals to business goals. 

It is interesting to analyze the changes in setting the quality goals of the 
company. If we look back to connecting quality goals to business goals 
while having in mind the Balanced IT Scorecard framework (BITS, see 
[4], [5]), we can notice that the quality goals of IQSOFT have been 
grouped in fact according to the elements considered important in the 
BITS. We established quality goals related to: financial issues, customers, 
people, processes, infrastructure and innovation elements. 

To show the links between quality goals and business I strategic 
objectives of the company, we can use a customized form of a BITS
based representation. 

In Figure I we show the elements contributing to successfully execute a 
strategy, using a representation suggested in [5], marking also the year in 
which quality goals associated to each element were present in our 
company. The years are connected also to the moments when the usage of 
models different from ISO 9001 :2000 emerged. 

Looking to this picture, some important remarks can be made. First, it is 
obvious that quality goals in the frrst year (200 1) were rather stereotypical 
(basically related to fmancial issues), while in the next years the company 
started to set quality goals more and more deriving from real business 
needs. Next, one will notice that using further software quality models, 
besides ISO 9001:2000, appeared as a business driven quality goal. 
Finally, the QMIM framework was at hand to aid the conscious choice for 
further quality models. (See Figure 5: after having used PM elements in 
2001, we started to look to the characteristics of technical processes and 
products.) 

In the following we explain these remarks in more detail. Since in 2001 
there was no precise understanding about why and how measurement 
should be done, only project management- related data gathering was 
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started (planned and actual time, cost and effort of projects were 
recorded). By 2002, measurement provided some data that, although not 
sufficiently accurate, guided the attention towards problematic areas of 
the company's activity. 

3.1 Product quality issues 

The biggest problem was considered to be the huge difference between 
planned and actual effort of projects, forcing us to face that our estimates 
were not accurate enough. The wish to make them more accurate resulted 
in several quality goals for 2002, related basically to software product 
quality and software process improvement. In Figure 1 these appear in the 
elements related to increasing product reliability, guaranteeing 
functionality and starting software process improvement. 

The understanding that IQSOFT was using in fact only one of the 
possible process oriented approaches- ISO 9001:2000- towards software 
quality was there, while other possibilities in choosing appropriate models 
for different important software-quality-elements were aided by the 
QMIM framework. This way, the need to use further quality models for 
further important elements of software production came natural to the 
company. 

In the wish of having more accurate estimates the company came across 
the differences between products built for different end-users. 
The need for a better understanding of product types raised, therefore we 
tried to define the most important product quality characteristics and 
metrics (quality goal for 2002). We formulated general guidelines based 
on ISO 9126 ([6]), offering a menu of possible quality attributes and 
metrics, from which every project manager would choose the ones most 
fitting to his project, and, implicitly, defme the quality profile for the type 
of that product. On the other hand, the wish to have more accurate 
estimates drove IQSOFT to trying to connect project effort to the 
complexity of the software developed. Complexity was expected to 
become an extra element within the criteria used to defme product types. 

Among the methods for function point counting I software sizing 
([7],[8],[9]), Cosmic FFP ([7]) was chosen, as it promised to give good 
results both in case of business applications and real time applications. 
This appeared as a product-related and process improvement-related 
quality goal in 2002. We planned to use Cosmic to size a certain number 
of finished projects, comparing the specification size with the working 
system size result, and connecting the results to the effort needed to 
develop a certain system or element. An important idea was that system 
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types, subsystems I modules performing typical operations should be 
sized independently, and the size of such elements should be reused in 
sizing further specifications containing similar modules. Although the 
trial to obtain funding from the Hungarian Ministry of Education for 
using Cosmic failed, and, in consequence, the internal project was modest 
in resources, some results have been reached in 2002. Projects in 3 
different areas and technologies (portfolio-management system built 
using Centura, telecommunication system built in Java and an insurance
business system built also in Java, using DB2 database) were partially 
sized. The major benefit of the experiment was the development of 
guidelines about using the method in the IQSOFT-specific environment. 
The sizing project was incorporated into the CMM-based software 
process improvement project started in September 2002. 

3.2 Managing the human factor 

Organizational problems, the need to understand our knowledge in order 
to be able to plan and estimate the future, can be seen from the quality 
goals related to human factors - in Figure 1 these elements are connected 
to competence (training, efficient carrier planning and benchmarking, 
rising the level of foreign-language) and satisfaction of the personnel 
(measured by low fluctuation rate, keeping key personnel). 

Understanding our technical knowledge versus IT market needs became a 
must in order to avoid market loss. The principles and the measurement of 
knowledge has been executed by the technical department, and produced 
some interesting results regarding the technological knowledge and the 
domain knowledge (e.g. the technological knowledge of the company was 
more equilibrated than the domain knowledge - from which 45% was 
related to banking sphere). 

4. The CMM -based software process improvement project 

The fact that the majority of our problems presented before (estimation, 
defming and managing product size and quality, increasing process 
efficiency, managing the knowledge of human resources) could be 
regarded within the framework of one well known model, the CMM, was 
continuously promoted by keeping QMIM-principles "alive". The 
management-level recognition came in 2001, when an informal 
assessment was performed at the company by the European Software 
Institute. According to its results, in 2002 we already had the quality goal 
to run an SPI based on CMM (appearing in Figure 1 as within software 
process improvement). This informal assessment resulted in a report and 
several improvement opportunities, according to which the company 
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started a global process improvement project, planning to get certified 
according to CMM level 3 by July 2003. The high level results of the 
assessment are presented in Table l. 

Table 1: CMM assessment results of IQSOFT compared to the "best case profile" 
of an !SO-certified company 

c 
M 
M 
5 

4 

3 

2 

Key process areas IQSOFT ISO best case 
assessment result profile 

Full satisfied 
Partial! satisfied 
Partially satisfied 

As one can see from the table, the informal assessment at IQSOFT 
produced results similar to "best case profile" found in such assessments. 
IQSOFT was "better" than the best cases found in the key process areas 
requirements management, organizational process focus and training 
program, and it was below the "best cases" for software quality assurance 
and management, peer review, software product engineering. 

According to the assessment results, it was a feasible main goal to reach 
CMM level 3 within a reasonable period. An SPI project was started for 
this purpose, planned to last 367 days and to use an effort of 800 man
days. The high level project plan is presented in figure 7. 

The project activities were possible to group into several groups of tasks. 
One task necessary throughout the entire life cycle was management of 
the CMM project. 

The next big group was developing and introducing the procedures 
required by CMM. Two basic activity types had to be performed: 
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development and introduction of management procedures and 
development and introduction of technical procedures. 

The management procedures were concerned with the CMM KPA-s 
related to this type of activity. To fulfill SQA KPA, the basic issue was to 
develop the quality management phased to projects. Within the PM 
related issues, the already existing planning, tracking and oversight 
procedures had to be updated to fit CMM requirements. Here, the changes 
were not major, and were related almost exclusively to management. For 
instance, measuring the time spent doing project management had to be 
introduced. 

The defmition of the estimation procedure was not that easy due to those 
presented in the previous chapter, but a procedure has been developed. 
IQSOFT's resource management, TP and IC processes were basically 
good, but we did not have any peer reviews and the SSM procedure had 
also be substantially updated (after the assessment we considered that 
SSM had to be incorporated into our activity, although this KPA was 
considered "not applicable" on the audit.) Development of a project data 
base was regarded as an outcome of the previous tasks. We proposed the 
structure described within QMIM (see Figure 4), but no real agreement 
was reached. However, a first draft of the database, the process model of 
the company has been worked out as presented later on (see Figure 2). 

The part connected to development and introduction of technical 
procedures caused more difficulties to the company. While RM and SCM 
were rather clear regarding the requirements to be fulfilled, it was not 
obvious how project types, project life cycle models had to be 
differentiated. The map of knowledge regarding technology, tools and 
models served also as a map of all technologies and models used within 
the company. Therefore, our first suggestion was to differentiate the 
project types according to the technology used in the project and to 
connect the technologies to the models most used with each of them. An 
other possibility would have been to connect project types to the business 
domain of each projects. This would have had straight links to the product 
types of the company, dealt with in SPE KPA. The results of the former 
function point counting were supposed to be applied also. 

However, based on the opinion that projects were integrating elements of 
different life cycles and different technologies, technicians chose an other 
approach: they planned to decompose the projects into smaller (basic) 
elements, and to develop a matrix that would show all possible 
associations between basic tasks, technologies, running environment, 
development tool, reference project. This way huge matrix was 
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conceived, having 6 columns and 48 lines. For instance, the basic 
decomposition elements (tasks) were considered to be: screen, inte
gration, business process, communication interface, component develop
ment, simulation, developing a generator, administration, perzistance, 
workflow development, developing document templates, deployment pro
cedure, portlet, portal infrastructure, search, support, developing meta lay
er, business graphics, report development 

As the matrix-concept was extremely complex, much time was spent with 
agreeing on it's elements and their meaning, without reaching a final 
status by December 2002. The development of the technical procedures 
and guidelines was supposed to be done for each meaningful element of 
the matrix. This way, the tailoring guidelines required by CMM would 
have been replaced by the matrix itself. However, due to the excessively 
theoretic approach and too extensive scope we missed the concrete 
aspects of everyday work, and no concrete guideline was developed. 

Further issues connected to technical processes were integrating the 
formerly existing knowledge-management data base usage into proce
dures, management and high level planning of technological changes. 
Although not finished by end 2002, these procedures did not cause major 
difficulties. 

The other important difficulty we encountered was connected to product 
management. The need to have well defined product types emerged again. 
We used our previous sizing results to defme product types. The idea was 
to defme a quality profile for every project type, using the previous 
experience described in 3 .1. The quality attributes referring to project 
management processes were suggested by the quality goals used before 
(see Figure 1 ). However, the measurement results could not be fed back 
entirely because of the organizational change experienced in the 
beginning 2003. 

The CMM-based SPI project started in September 2002 and encountered 
progress according to the plan until December 2002. The idea of the 
technical director to organize bi-weekly meetings on process impro
vement for project managers proved to be successful. The discussions on 
these meetings were regarding the improvements needed by the everyday 
project management, and the links to CMM-requirements were made only 
afterwards. 

We consider an important achievement of the project the development of 
the process model of the company, with special emphasis on quality 
characteristics and metrics. This was the first step towards defining the 
project data base required by the PM-related KPA-s. Figure 2 presents 
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the Use case diagram of IQSOFT processes, implemented m Rational 
Rose. 
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Figure 2: Use case diagram of IQSOFT objects related to quality 

From the figure we can see that the product (Termek) is in the centre of 
the attention, all processes: marketing, sales, managerial processes 
(Menedzsment folyamatok), technical development processes (Miiszaki 
folyamatok), quality assurance (Minosegbiztositas), support, subcon
tractor's work (Alvallalkoz6k kezelese) are executed around this item. 
The product development is aided by further processes i.e. human 
resource management and training (Hr, kepzes), system engineering 
(Rendszergazdai folyamatok), secretarial processes (Titkarsagi foly
amatok), financial processes (Gazdasagi folyamatok). Further connec
tions between different processes exist (e.g. quality management is con
nected to every other process). The product and the processes all have 
associated quality attributes and metrics (Min6segi attribUtumok es 
mer6szamok). -. 

The presented Rose model contained all handbooks, templates, guidelines 
existing at that moment. Figure 2. shows in the bottom left comer the 
guidelines for determining quality attributes and metrics. 
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If we compare the structure of the Rose model to the structure of a 
QMIM- database suggested in the Ph.D. thesis (see Figure 4), we can see 
that they are in fact similar. 

5. 2003: the year of change 

General recession has not left the (Hungarian) IT sector untouched. The 
willingness to invests has decreased, leading to a decline in IT 
investments as well. Growth in the IT sector has slowed down still, IT 
has become so deeply ingrained on the daily operation of companies that 
they cannot live without it. Demand structure has also been transformed: 
customers have become more demanding and more careful, have less 
money, and more keen on getting value for money. Lack of demand has 
turned the IT market into a "customer market" more than ever before. 

The KFKI group - whom IQSOFT has joined in 1999 had a 
decentralized structure, that no longer met these new challenges. The 
greatest problem of the organizational structure model the group has 
followed so far was the significant overlaps between the business 
activities of different member-companies. In 2002 the Holding had l 
consulting company, 4 software development and integration companies, 
2 IT infrastructure building and safety-issues -related companies and 2 It 
application and service providers, 2 companies of them being involved in 
more than 1 of the business areas mentioned above. 

5.1 IQSYS Ltd., the new company 

As a consequence of the IT market regression, the organizational structure 
of the KFKI Group was greatly simplified in early 2003. The aim was to 
build one big company in each of the existing business areas. Companies 
doing software development - IQSOFT, CLASSYS, a part of ICON, and 
a part of ISIS - were merged to create the largest Hungarian company in 
software application development and integration, named IQSYS Ltd. 
The merge was planned and executed as a project, lasting 3 months. 

The new company was designed to work in front office (FO)-back office 
(BO) system, 4 FO-s doing the sales for the activity -executed in projects 
- of 10 BO-s. The planned organizational structure contained a separate 
BO for project managers, a technology management (TEM) department 
having the role to support BO work in terms of technology, and an SEPG 
group (methodology and QM department), supposed to do SQA and 
CMM-based SPI for the BO-s. 

IQSYS started its existence with a staff of350 persons on the }51 of March 
2003, with only 7 BO-s (as 3 professional groups planned to form BO-s 
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within the new company stayed with their original company). As IQSYS 
was the successor of IQSOFT in legal terms, its quality management 
system was built around IQSOFT's former QMS, integrating all the good 
practices, procedures, methods of the other companies into it. QMIM 
principles proved to be a good aid towards fmding a common framework: 
we regarded PM as being the common framework possible to defme and 
implement in short time, while the definition of BO- or technology
specific technical processes was left to the BO-level. 

rocedures m ".: m: *M::::mliii >~~ Quality Handbook 

Plann;ng (strategk, bus; ness, quaHty) A Manage men 
procedures 

Value

Innovation and portfolio-manngement 
Follow-up, control 

Pre-sales, sales, 
customer·relationship

management producing 
procedures'---------, 

Figure 3: QMS in IQSYS 

This way, it was possible that the BO-s use their previously defined 
processes, company-wide agreement being needed only on PM issues. 
Based on these, the QMS has been developed, introduced by mid May 
2003. In June 2003 IQSYS was certified by SGS and was entitled to carry 
on IQSOFT's former ISO 9001:2000 certificate. See Figure 3 for the 
structure of the QMS. 

The new company tried to maintain the wide range of products and 
services previously offered by its predecessors, but actual situation forced 
it to abandon a set of products, services and technologies during its first 
year of existence. The main reason has to be searched probably in the fact 
that the constituting companies brought projects that generated income for 
the former companies, claiming still a big effort to be finished, holding 
the company from putting effort into new projects. At the same time, 
former customers of the companies constituting IQSYS felt uncertain 
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about the new, big formation, and decided to wait and see out what the 
trend of the new management and of IQSYS will be. This attitude caused 
further lack in generating new business. 

The management decided to reorganize the company, tightening the 
employee number and redefming some procedures. By the end of 2003 
the organizational structure was essentially simplified: only 3 BO-s 
remained, and the number of the employees was reduced to 150 - facts 
that, again, generated need for further changing in procedures and 
organization. The continuous changes caused a deterioration in staff 
morale, many employees leaving unbidden the company causing further 
delay in projects. The continuous change was difficult to be 
communicated in a positive manner, the management sometimes choosing 
the absence of communication. However, the management has put a plan 
in place to fortifY its credibility and to strengthen the organizational 
togetherness among people, forecasting to have its results by the 
beginning of2004. 

The CMM-based SPI project was declared to survive the organizational 
change, and the quality goals set for 2003 contained this issue. However, 
despite the initial plans, no SEPG group established, and software quality 
made a step back compared to IQSOFT-situation, as its basic scope was 
to integrate and keep operational more quality systems. Looking to Figure 
I confirms that in 2003 less and less complex quality goals have been set 
than IQSOFT had in 2002. This is normal, since the basic task of the 
company's management was to ensure financial and operational survival 
of the new company. The former SPI-plan ofiQSOFT (see Figure 7) has 
been accepted and rescheduled, planning to have the CMM-required 
processes by March 2004, a pre-assessment by the end of 2004 and a 
formal assessment in mid 2005. The situation arisen in 2003 did not 
permit its real continuation. The company starts 2004 with the hope to 
having found the right structure and being determined to continue process 
improvement. 

6. Conclusions 

The first chapters of the article focused on the positive results obtained by 
IQSOFT in the field of software quality management. We emphasized the 
necessity of connecting quality goals to business needs, and showed an 
evolution over 2 years in this direction. The evolution followed the 
principles of the QMIM model. 

An extremely important finding of this period was the fact that the 
necessity of using quality models different from ISO 9001 :2000 to cover 
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further aspects of software quality arises as a nonnal requirement of an 
evolving software company. Using more quality models at the same time 
is also a must resulting from concrete business needs. 
In chapter 5 we shortly presented the reorganization of the company 
previously running the SPI project. 

Our intention was to finally suggest an answer to the question whether a 
software process improvement survives organizational change or not. At 
this moment our experience does not pennit to answer this question, 
because the change experienced by the Hungarian company was essential 
and affecting every domain. 

We share the opinion mentioned in [4]: " ... in a world where nothing is 
built to last - where today's innovative product will be replaced with 
tomorrow's newer and better version - the variable that remains most 
constant is the organization's people." We consider that the change 
experienced by the Hungarian companies was so huge that affected this 
"peopleware" ([4]) which, in our opinion, now has to be rebuilt before 
having real chances to restart SPI. 

However, we consider that the results and the experience obtained in 
previous SPI could be used after the company becomes stable in fmancial, 
organizational and process -related tenns. 
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Beheer van lnformatiesystemen 

Maarten Looijen 

Ik ontmoette Theo Bemelmans voor het eerst toen ik, al weer heel 
lang geleden, lid van de redactieraad van het maandblad 
Jnformatie werd. We discussieerden over de honderden artikelen 
die ons voor beoordeling werden toegezonden. Een deel
tijdfunctie binnen Theo 's vakgroep hood mij de mogelijkheid 
studenten in hun afstudeerprojectfase te begeleiden. Hoogtepunt 
werd het uitvoeren van een promotieonderzoek onder de 
inspirerende Ieiding van Theo. Het resultaat was het proefschrift 
'Management en Organisatie van Automatiseringsmiddelen' 
waarop ik in 1988 promoveerde aan de TU Eindhoven. Vanaf 
dat moment ging voor mij de wetenschappelijke wereld echt 
open door de benoeming aan de Technische Universiteit Delft op 
de nieuwe /eerstoel 'Beheer van /nformatiesystemen '. Nadien 
was er voortdurend we/ de een of andere samenwerking of 
ontmoeting met Theo met betrekking tot al/erhande onderwerpen 
waaronder de samenstelling van het PBNA JCT-zakboekje (nou 
ja zakboekje, 1458 bladzijden!) en promoties aan de TUDelft en 
TUEindhoven. 

1. Inleiding 

Vanuit een uitennate boeiende samenwerking kreeg het traditionele 
beheer van infonnatiesystemen een wetenschappelijke en tevens een 
daarop gebaseerde pragmatische invulling. 

2. Traditioneel 

Met de komst van de eerste computer, aan het einde van de jaren vijftig, 
ontstond meteen het beheer ervan. Dat beheer werd meestal aangeduid 
met de term 'het in de Iucht houden van'. Een merkwaardige uitdrukking 
die thans nog wei te beluisteren is. In feite ging het om al die aktiviteiten 
die nodig zijn om computersystemen te installeren, operationeel te 
houden en te onderhouden. Het is een trits van aktiviteiten die in principe 
tot de dag van vandaag zich doet gelden. De invulling ervan kreeg van 
meet af aan een grote verscheidenheid. Elk bedrijf en elke instelling waar 
een of meer computers stonden concentreerden de bijbehorende beheer
taken in een zogeheten computercentrum of rekencentrum. Operateurs en 
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systeemprogrammeurs behoorden tot de bemensing die bij uitstek tot zo'n 
centrum behoorden. 

Kenmerkend waren concentratie en centralisatie van apparatuur en be
heer. Dat veranderde gaandeweg in de jaren tachtig met de kornst van de 
personal computers en de lokale netwerken. Vanaf dat moment voegden 
zich aan concentratie en centralisatie de deconcentratie van apparatuur en 
de decentralisatie van het beheer toe. Het werd gecompliceerder. 

Talrijke managementvraagstukken op het gebied van apparatuur, pro
grammatuur, communicatiefaciliteiten, gegevensbanken, personeel en 
financien dienden zich aan. Vraagstukken te over voor onderwijs en 
onderzoek op het gebied van beheer van apparatuur, programmatuur, 
gegevensbanken en procedures ter ondersteuning van een almaar toe
nemend gebruikerspotentieel. 

Een van de vraagstukken waar elk bedrijf en elke instelling mee werd en 
nog steeds wordt geconfronteerd is de noodzaak om te weten wat de 
kwaliteit en de kwantiteit van hun apparatuur en programmatuur en 
bijbehorende dienstverlening is. Vervolgens is er dan de vraag of 
verbetering wenselijk is en zo ja hoe is dat te realiseren. Voor de be
antwoording van deze vragen wordt hier een 7 stappenplan aangereikt. 
Centraal staat de beheersituatie ofwel het beheer van informatiesystemen, 
waarbij voor informatiesystemen ook vaak de inmiddels gangbare term 
informatie- en communicatie-technologie (ICT) zal worden gebruikt. 

3. Het 7-stappenplan 

Het 7-stappenplan richt zich op: 
de huidige beheersituatie (de zogeheten 1ST -situatie) in beeld brengen; 
de huidige beheersituatie kwalificeren en kwantificeren; 

- een nieuwe beheersituatie (de zogeheten SOLL-situatie) definieren; 
de huidige beheersituatie naar de nieuwe beheersituatie transformeren. 

De 7 stappen zijn als volgt samen te vatten: 
Stap 1: de algemene beheermodellen: het beheerparadigma, het 
uitgebreid toestandenmodel en het drievoudig model van beheer 
kennen en kunnen toepassen. 

- Stap 2: met behulp van de algemene beheermodellen de huidige 
beheersituatie in beeld brengen. 
Stap 3: het samenstellen van een beoordelingskader. 

- Stap 4: de huidige beheersituatie beoordelen aan de hand van het 
beoordelingskader. 
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Stap 5: het vaststellen wat van de huidige beheersituatie in 
aanmerking komt om te worden verbeterd, aangevuld ofverwijderd. 

- Stap 6: het definieren van de nieuwe beheersituatie. 
- Stap 7: het transformeren van de huidige beheersituatie naar de nieuw 

gedefinieerde beheersituatie. 

Het 7 stappenplan is een hulprniddel om welke beheersituatie dan ook 
systematisch in beeld te brengen. Het betreft geen rniddel waarbij de 
uitvoerder als het ware blindelings zijn of haar beheersituatie 
gekwalificeerd en gekwantificeerd in beeld brengt en vervolgens een 
nieuwe beheersituatie krijgt voorgeschoteld. Zelfwerkzaamheid blijft 
geboden. Dat betreft met name de stappen 4,5,6, en 7. In die stappen 
spelen kwalificatie en kwantificering een belangrijke rol. Het zijn 
aspecten waarvoor in vele gevallen geen eenduidige definiering bestaat. 
Daar moeten dan ook eigen formuleringen voor worden aangedragen. In 
stap 4 is dat nader aangegeven. Verder is het vaststellen van een nieuwe 
beheersituatie en hoe daar naar toe gewerkt kan worden sterk organisatie 
afhankelijk. Lokale faktoren spelen daarbij een belangrijke rol. Ook daar 
zal met name in de stappen 5,6 en 7 nader op worden ingegaan. 

3.1 Stap 1: de beheermodellen 

Het beheerparadigma ondersteunt het in beeld brengen van het reeel 
systeem ofwel ICT gebruik, het informatiesysteem ofwel ICT en het 
informatiesysteembeheer ofwel ICT beheer (nogmaals: in het vervolg 
wordt i.p.v. informatiesysteem ook wei de term ICT gebruikt). Verder 
worden de relaties ertussen en de exteme invloeden erop tot uitdrukking 
gebracht. In figuur 1 is dat weergegeven. 

relatie 1 geeft aan dat er vanuit het reeel systeem gegevens en 
verzoeken gaan naar het informatiesysteem, aangeduid met invoer; 

- relatie 2 geeft aan dat er vanuit het informatiesysteem informatie en 
antwoorden gaan naar het reeel systeem, aangeduid met uitvoer; 

- relatie 3 geeft aan dat er prestaties en storingen gemeld worden vanuit 
het informatiesysteem aan het beheer; 
relatie 4 geeft aan dat er vanuit het beheer sturing en onderhoud 
plaatsvindt van het informatiesysteem; 

- relatie 5 geeft aan dat er vanuit het reeel systeem verzoeken en 
incidenten gaan naar het beheer; 
relatie 6 geeft aan dat er vanuit het beheer voorlichting en oplossingen 
gaan naar het reeel systeem. 
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Externe \ 
invloeden "'-.... 

~ 
voorlichting 

en 6 
oplossingen 

Beheer 
(ICT Beheer) 

Reeel Systeem 
(ICT gebruik) 

Figuur 1: Het beheerparadigma. 

0xterne 
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verzoeken 
5 en 
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Tussen deze relaties is een directe of indirecte kringloop. In de figuur is 
dat gestippeld weergegeven. De kringloop wordt als volgt ornschreven: 

112: invoer- ICT verwerkingsproces- uitvoer- bedrijfsproces- etc. 
3/4: prestatie/storing- beheerproces- sturing/onderhoud- ICT 

proces - etc. 
5/6: verzoekenlincidenten- beheerproces- voorlichting/oplossing-

bedrijfsproces- etc. 

Tenslotte zijn er de exteme invloeden. Het betreft ontwikkelingen die 
buiten het domein van het reeel systeem, de eigen ICT en het beheer 
plaatsvinden. Ze zijn van dien aard dat ze invloed kunnen uitoefenen op 
de interne gang van zaken. Voorbeelden van exteme invloeden zijn: 
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technologische; ontwikkelingen op de gebieden apparatuur, 
programmatuur en communicatiefaciliteiten doen nieuwe produkten 
verschijnen. Ze geven aanleiding om daar beslissingen over te nemen 
om ze wel of niet aan te schaffen. Het aanschaffen zal tot diverse 
consequenties leiden met betrekking tot verandering in gebruik en 
beheer. 
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- economiscb; nationale of intemationale veranderingen op economiscb 
gebied kunnen plannen beinvloeden of wijzigen met betrekking tot 
ICT aanscbaf, ICT vervanging en ICT beheer. 

- organisatorische; samenvoegen van niet gelijksoortige maar ook 
gelijksoortige bedrijven zal in bet algemeen van grote invloed zijn op 
de ICT, het beheer ervan en de onderlinge relaties. Het zal veelal 
leiden om de verschillen in ICT en processen gaandeweg weg te 
werken en het ontwikkelen van een beheer dat aansluit op de 
gewijzigde omstandigbeden. 

- politieke; spanningen en onzekerbeden als gevolg van politieke 
ontwikkelingen kunnen leiden tot bet bevriezen van plannen met 
betrekking tot uitbreiding of wijziging van bet ICT toepassingsgebied. 
Vemieuwing blijft acbterwege terwijl gebruik en beheer van 
bestaande ICT alle aandacbt krijgt om te continueren. 

- culturele; onderscheid wordt gemaakt tussen nationale cultuur en 
organisatie cultuur. De eerste is bet resultaat van een langdurige 
historische evolutie terwijl de laatste over een periode van 
bijvoorbeeld enkele tientallen jaren is ontstaan. Als exteme invloed 
worden nationale culturen bescbouwd. Daartoe zijn ondermeer te 
rekenen: sociale ongelijkheden, sociale relaties, rollen onderscheid 
tussen man en vrouw, omgaan met onzekerheden en omgaan met tijd. 
Ze kunnen van invloed zijn op werkprocessen en de toepassing en bet 
bebeer van ICT. 

- wetgevende; nationale en intemationale wetgevingen met betrekking 
tot concurrentie, liberalisering, import en export zijn te bescbouwen 
als factoren die van invloed zijn op de aanschaf, de implementatie en 
bet onderhoud van ICT. 

De voorbeelden zijn bedoeld om de exteme invloeden in beeld te brengen 
zonder ze uitvoerig uit te werken. Dat laatste dient per bebeersituatie te 
gebeuren in stap 2 waar de buidige bebeersituatie in beeld wordt gebracbt. 

- Het uitgebreid toestandenmodel ondersteunt bet in beeld brengen van 
de levenscyclus van de ICT en dan met name de per toestand vereiste 
bebeertaken. In dat verband legt bet model sterke nadruk op bet 
onderscbeiden van ten opzichte van elkaar principieel verschillende 
toestanden. Zodra dat verschil onvoldoende wordt onderkend, kan dat 
lei den tot onvoldoende invulling van bepaalde bebeertaken of zelfs het 
negeren van bebeertaken. Dit alles wordt extra tot uitdrukking 
gebracht in de toelichting van bet model zoals dat in figuur 2 is 
weergegeven. De betekenis van de toestanden is, kort samengevat, als 
volgt: 
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IBP (InformatieBeleid en - Planning); omvat strategische 
uitspraken wie voor de diverse vormen van beheer (zie volgend 
beheermodel) verantwoordelijk moeten zijn en aan welke 
doelstellingen moet worden voldaan zoals beveiliging, wel of 
niet doorberekening van beheerdiensten, wel of niet uitbesteden 
van bepaalde beheertaken. 

- 0 (Ontwikkeling); omvat beheertaken ter ondersteuning van het 
ontwikkelen of aanschaffen van ICT. Het betreft het in een vroeg 
stadium onderkennen van de consequenties van het beheer, maar 
ook het aanreiken van gegevens uit de beheerpraktijk ten gunste 
van ontwikkeling c.q. aanschaffen van ICT. 

- AI (Acceptatie en Invoering); omvat beheertaken om de 
acceptatie van de ontwikkelde c.q. aangeschafte ICT en de 
implementatie aan zowel gebruikerszijde als beheerszijde in 
gang te zetten. Dit laatste dient parallel te verlopen om te 
voorkomen dat pas na het in gebruik nemen van ICT het beheer 
ervan aan de orde komt. 
Gl (Gebruikl) en El (Exploitatiel); omvat de beheertaken die 
specifiek zijn om het ICT gebruik te ondersteunen en de 
beheertaken die specifiek zijn om de ICT exploitatie te 
ondersteunen. 
Wl/W2 (Wijzigingll Wijziging2); omvat beheertaken die zich 
richten op het onderhoud dat vanuit het gebruik en de exploitatie 
wordt geinitieerd. De toestand explicieert de noodzaak van twee 
subtoestanden WI en W2 die elke specifieke onderhoudstaken 
bevatten. 

registratie 

registratie 

Figuur 2: Het uitgebreid toestandmodel. 
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In figuur 2 is door middel van arcering extra tot uitdrukking gebracbt dat 
hoven de lijn B de levenscyclus van de ICT ligt met betrekking tot de 
functionaliteit van de ICT. Daar ligt ook het gebruik van de ICT. Onder 
de lijn A ligt de levenscyclus van de ICT met betrekking tot de techniscbe 
aspecten van de ICT. Daar ligt dan ook de exploitatie van de ICT. Voor 
meer informatie hierover wordt verwezen naar hoofdstuk 5 uit 'Beheer 
van Informatiesystemen'. 

Het drievoudig model van beheer ondersteunt het in beeld brengen 
van de drie vormen van bebeer, te weten bet functioneel bebeer, het 
applicatiebeheer en bet technisch beheer naar de drie niveaus 
strategisch, tactiscb en operationeel. Het model legt sterke nadruk op 
het onderscheiden van dat deel van bet bebeer dat gericbt is op de 
functionaliteit van de ICT en bet deel van het beheer dat gericbt is op 
de technologie van de ICT. Het eerste deel is sterk gebruikers 
georienteerd en positioneert zich op de acbtergrond. Zie figuur 3. 
De invulling van de drie vormen van bebeer is uitgewerkt in 
hoofdstuk 8 uit 'Beheer van Informatiesystemen'. In dat boofdstuk 
bevindt zicb ook het uitgebreid drievoudig model van bebeer. Dat 
model verbijzondert de taakgebieden naar clusters van bebeertaken 
om vervolgens bebeerprocessen te vormen. 

Functioneel 
beheer 

I 
I 
I 
I 

Applicatie 
beheer 

Technisch 
beheer 

A +II\\~ fi·~~~~~: __ _ /L3 : /L3 {___:§ operahoneel 

t t 
• function eel gericht • technisch gericht 
• de gebruikers • de technische specialisten 

Figuur 3: Drievoudig model van beheer. 
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3.2 Stap 2: de beheersituatie in beeld brengen 

Deze stap brengt met behulp van de in stap 1 vermelde beheermodellen 
de huidige beheersituatie in beeld. Een beoordeling van de kwaliteit en de 
kwantiteit is hier nog niet aan de orde. 
Uitgaande van het beheerparadigma moet een beschrijving worden 
gegeven van: 
- Het reeel systeem 

Voor zover zinvol kunnen in aanrnerking komen om te worden 
uitgewerkt: 

aard van het bedrijf ofinstelling 
- locatie(s) 
- management, adrninistratie en diensten die van ICT gebruik 

maken 
medewerkers 
specifieke situationele factoren 
generieke situationele factoren 

- DeiCT 
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Beschrijving moet worden gegeven van: 
de complexiteitsfactoren: 
hoeveelheid: aantallen naar type; heterogeniteit: merken; 
spreiding: deconcentratie; dynarniek: wijzigingen; 
functionaliteit: mogelijkheden; samenhang: koppelingen; 
eigenaarschap: verantwoordelijkheden; gebruik: niveau en type 
gebruikers; geavanceerdheid: gecompliceerdheid 
apparatuur karakteristieken zoals geheugencapaciteit, warmte
ontwikkeling 
programmatuur karakteristieken zoals interfacing, releases en 
vers1es 

- communicatie faciliteiten karakteristieken zoals protocols, 
snelheid 
dataset karakteristieken zoals grootte, structurering 
procedure karakteristieken zoals aantal, uitwerking, taal 

Het betreft steeds karakteristieken die van belang zijn voor het 
beheer. 

Het beheer 
Beschrijving moet worden gegeven van: 

- de organisatie van het beheer 
- de processen: 

incidentrnanagement; probleemmanagement; wijzigings
management; configuratiemanagement; releasemanagement; 
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SLA management; capaciteitsmanagement; continuiteits
management; kostenmanagement;nerwerkrnanagement 
procedures 
medewerkers: 
aantal; opleiding; ervaring; verloop 

De interne relaties 
Beschrijving moet worden gegeven van: 

relatie 1: invoer 
relatie 2: uitvoer 
relatie 3: prestatie en storingen 
relatie 4: sturing en onderhoud 
relatie 5: verzoeken en incidenten 
relatie 6: voorlichting en oplossingen 

De exteme invloeden 
Voor zover van toepassing moet een beschrijving worden gegeven 
van: 

technologische invloeden 
econornischeinvloeden 
organisatorische invloeden 
politieke invloeden 
culturele invloeden 
wetgevende invloeden 

Uitgaande van het uitgebreid toestandenmodel wordt nagegaan in welke 
toe stand of toestanden de ICT of gedeelten ervan zich bevindt en welke 
beheertaken binnen die toestanden gelden. De ICT is hierbij uit te splitsen 
naar: 

het bedrijfs- of instellingsnerwerk 
de lokale netwerken 
de algemene bedrij fs- of instellings informatiesystemen 
de websites 

Uitgaande van het drievoudig model van beheer moet een beschrijving 
worden gegeven van: 

het functioneel beheer op strategisch, tactisch en operationeel niveau: 
organisatie; taken; processen; procedures; medewerkers 
het applicatiebeheer op strategisch tactisch en operationeel niveau: 
organisatie; taken; processen; procedures; medewerkers 
het technisch beheer op strategisch, tactisch en operationeel niveau: 
organisatie; taken; processen; procedures; medewerkers 
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De uitkomst van de toepassing van de beheermodellen is een heldere 
beschrijving van de inrichting en invulling van het ICT beheer, dat ten 
dienste staan van een organisatie en de ICT die in die organisatie 
beschikbaar is. In het verlengde van deze beschrijving wordt in de 
volgende stap een beoordelingskader ontwikkeld. Dat kader refereert naar 
tal van items die deel uitrnaken van de in deze stap beschreven 
beheersituatie. 

3.3 Stap 3: bet beoordelingskader 

In stap 2 is aan de hand van de drie beheermodellen uit stap 1 de huidige 
beheersituatie in beeld gebracht. Het is een beschrijving van de 
organisatie die van ICT gebruik rnaakt en de wijze waarop die ICT wordt 
beheerd. De beschrijving bevat geen kwalificatie van de organisatie hoe 
deze gebruik maakt van de ICT. Ook wordt geen kwalificatie en 
kwantificering van de ICT gegeven. Evenmin wordt een kwalificatie van 
het beheer gegeven. Elke vorm van kwalificeren en kwantificeren is 
buiten beschouwing gebleven. Dat gaat pas plaats vinden in stap 4. Pas in 
die stap zullen kwalificatieuitspraken gedaan worden met betrekking tot 
ICT gebruik. Het zelfde gebeurt ten aanzien van het kwalificeren en 
kwantificeren van de ICT en het beheer ervan. Om dat te kunnen doen 
wordt in deze stap eerst een beoordelingskader samengesteld. 

Het beoordelingskader refereert naar een groot aantal items waarop de 
aandacht moet worden gevestigd bij het kwalificatieproces en het 
kwantificeringsproces in stap 4. Het betreft met name items die deel 
uitrnaken van de huidige beheersituatie en voor kwalificatie en/of 
kwantificering in aanmerking komen. Verder hebben ze alle relaties met 
de beheermodellen of gedeelten ervan. 
De items worden in negen groeperingen gebracht. Deze groeperingen 
noemen we in het vervolg clusters. Elke cluster omvat dan een aantal 
items die duidelijke relaties hebben met de beheermodellen. V oordat de 
clusters worden uitgewerkt, worden eerst de clusters genoemd en wordt 
van elke cluster aangegeven welke de relaties zijn met de beheermodellen 
of gedeelten ervan. 

In relatie met het beheerparadigma (zie figuur 1) staan de volgende 7 
clusters: 
- cluster 1: intern gedrag 

Het cluster richt zich op het reeel systeem, en de relaties 1 en 2. 
cluster 2: complexiteit 
Het cluster richt zich op de verschijningsvormen van de ICT. 

- cluster 3: extended ISO 
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Het cluster richt zich specifiek op de eigenschappen van de 
programmatuur die tot de ICT behoort. 
cluster 4: capability maturity 
Het cluster richt zich op het beheer van de ICT en de 
relaties 3,4,5 en 6. 
cluster 5: service niveaus 
Het cluster richt zich op de relaties 5 en 6. 
cluster 6: gebruikerstevredenheid 
Het cluster richt zich op de relaties 5 en 6. 
cluster 7: extern 
Het cluster richt zich op exteme invloeden. 

In relatie met het uitgebreid toestandenmodel (figuur 2) staat de volgende 
cluster: 

cluster 8: levenscyclus 
Het cluster richt zich op beheeraspecten. 

In relatie met het drievoudig model van beheer (figuur 3) staat de 
volgende cluster: 

cluster 9: beheervormen 
Het cluster richt zich op het geheel van het model. 

Nu volgt per cluster een nadere uitwerking. De uitwerking is een 
opsomming van items die voor kwalificatie en kwantificering in 
aanmerking komen (de kwalificatie en de kwantificering zelf gebeurt in 
stap 4). 

3.3.1 Cluster 1: intern gedrag 
De inhoud van het cluster dat ICT gebruikersgericht is, is de volgende: 
- ICT strategie 

ICT betrokkenheid van het management 
ICT eigenaarschap 
gevarieerdheid in ICT gebruikers 
toedeling ICT, personeel en fmancien 
effectiviteit van het ICT gebruik ofwel het vermogen om 
gedefinieerde doelstellingen te realiseren 
efficientie van het ICT gebruik ofwel het vermogen om gedefinieerde 
doelstellingen tegen acceptabele kosten te realiseren 

3.3.2 Cluster 2: complexiteit 
De inhoud van het cluster dat gericht is op ICT verschijningsvormen is de 
volgende: 

aantallen per ICT component (massaliteit) 
- verscheidenheid aan componenten (heterogeniteit) 
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geografische spreiding ( deconcentratie) 
- veranderingen ( dynarniek) 
- verscheidenheid van functies (functionaliteit) 

verbindingen tussen componenten ( samenhang) 
- ingewikkeldheid (geavanceerdheid) 

3.3.3 Cluster 3: extended ISO 
De inhoud van het cluster is gericht op de eigenschappen van 
programmatuur volgens het Extended ISO-model dat een uitbreiding is 
van het ISO 9126-model. Dit model is uitvoerig beschreven in 'Kwaliteit 
van softwareprodukten', een uitgave van Kluwer Bedrijfswetenschappen 
uit 1996. Het model reikt de volgende zes hoofdeigenschappen aan die 
elk twee of meer subeigenschappen omvatten. 
- Functionaliteit met de volgende subeigenschappen: 

geschiktheid/passendheid; exactheid/nauwkeurigheid; werken in 
combinatie; volgzaarnheid/meegaandheid; beveiliging 
controleerbaarheid 
Betrouwbaarheid met de volgende subeigenschappen: 
Volwassenheid; storingsbestendigheid; herstelbaarheid; beschik
baarheid; degradeerbaarheid 
Bruikbaarheid met de volgende subeigenschappen: 
Begrijpelijkheid; leerbaarheid; uitvoerbaarheid; duidelijkheid; 
aanpassing; aantrekkelijkheid; helderheid; nuttigheid; 
gebruikersvriendelijkheid 

- Efficientie met de volgende subeigenschappen: 
Tijdgedrag; hoeveelheid rniddelen en gebruiksduur 
Onderhoudbaarheid met de volgende subeigenschappen: 
Analyseerbaarheid; veranderbaarheid; stabiliteit; testbaarheid; 
beheersbaarheid; herbruikbaarheid 

- Overdraagbaarheid met de volgende subeigenschappen: 
Aanpasbaarheid; installeerbaarheid; overeenkornstig met 
vervangbaarheid 

3.3.4 Cluster 4: capability maturity 
De inhoud van het cluster is gericht op het ICT beheer en omvat een 
vijftal niveaus vergelijkbaar met het Capability Maturity Model dat 
ontwikkeld is voor software egineering. De volgende niveaus worden 
aangereikt: 
- er zijn geen beheerprocessen en er wordt ad hoc gereageerd op 

gebeurtenissen 
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er wordt procesmatig gewerkt, maar er zijn geen formele 
procesbeschrijvingen 
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- de beheerprocessen zijn beschreven en staan in relatie met Service 
Level Agreements 

- de beheerprocessen kunnen worden bijgestuurd met behulp van 
beschikbare meetgegevens 

- het beheer is in staat trends te onderkennen en daarop tijdig te 
reageren 

3.3.5 Cluster 5: service niveaus 
De inhoud van het cluster is gericht op afspraken die er zijn tussen 
gebruikers van ICT en het beheer van ICT. De afspraken zijn in de vorm 
van dienstverleningen opgenomen in zogeheten Service Level 
Agreements en verwoorden in feite rechten en plichten van twee partijen. 
De inhoud van het cluster stemt dus overeen met een Service Level 
Agreement. 

3.3.6 Cluster 6: gebruikerstevredenheid 
De inhoud van het cluster dat gebruikersgericht is, is de volgende: 
- afhandelen van incidenten 

ontvangst van verzoeken 
- geven van voorlichting 

aanreiken van oplossingen 
overleg tussen gebruikers en beheerders 

3.3. 7 Cluster 7: extern 
De inhoud van het cluster, dat zich richt op exteme invloeden, komt 
overeen met de invloeden die bij de beschrijving van het 
beheerparadigma zijn vermeld, te weten: 
- technologische 
- econornische 
- organisatorische 
- politieke 

culturele 
- wetgevende 

3.3.8 Cluster 8: levenscyclus 
De inhoud van het cluster, dat zich richt op het uitgebreid 
toestandenmodel, is de volgende: 
- het gelijktijdig activeren van het gebruik en het beheer van ICT na het 

verlaten van de toestand Acceptatie en Implementatie (AI) 
het activeren van de toestand Wijziging (Wl/W2) zonder dat het 
dagelijks gebruik en het dagelijks beheer nadelig worden beinvloed 

- het vastleggen van de wijzigingen 
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- de toewijzing van relevante taakvelden aan de onderscheiden 
toestanden 

3.3.9 Cluster 9: beheervormen 
De inhoud van het cluster, dat zich richt op het drievoudig model van 
beheer, komt overeen met de drie vormen van beheer 

3.4 Stap 4: bet beoordelen 

De doelstelling van deze stap is het kwalificeren en kwantificeren van de 
huidige beheersituatie met behulp van het in stap 3 samengestelde 
beoordelingskader. Dat kader refereert naar tal van items die al of niet 
deel uitmaken van de huidige beheersituatie. Door deze items van een 
kwalificatie en/of kwantificering te voorzien wordt een beoordeling van 
de huidige beheersituatie verkregen. Het kan zich voordoen dat de in stap 
2 beschreven beheersituatie items bevat die (nog) niet of onvoldoende in 
het beoordelingskader voorkomen, maar wel voor beoordeling in 
aanmerking dienen te komen, aanvulling van het beoordelingskader is dan 
gewenst. 

Om een item te kwalificeren of te kwantificeren wordt gebruik gemaakt 
van indicatoren. Een indicator beschrijft de verschijningsvorm van een 
item met daaraan toegekend een kwalificatie of kwantificering. 
Voorbeeld: het item ICT strategie dat behoort tot het reeel systeem is nog 
nauwelijks ontwikkeld. De bijbehorende kwalificatie wordt aangegeven 
metLAAG. 
Hieronder worden zes voorbeelden gegeven hoe indicatoren gedefinieerd 
zouden kunnen worden. 

Voorbeeld A. Dit voorbeeld heeft betrekking op het kwalificeren van 
items waarbij invulling en toepassing ervan in de praktijk essentieel zijn. 
Er worden vier kwalificaties onderscheiden: 
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Het betreffende item is volledig ingevuld, toepassing in de praktijk is 
duidelijk aanwezig. 
De bijbehorende kwalificatie is HOOG. 
Het betreffende item is niet volledig ingevuld, toepassing m de 
praktijk is aanwezig. 
De bijbehorende kwalificatie is REDELIJK. 
Het betreffende item is summier ingevuld, toepassing in de praktijk 
ontbreekt nagenoeg. 
De bijbehorende kwalificatie is LAAG. 
Het betreffende item is niet ingevuld. 
De bijbehorende kwalificatie is NUL. 
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Voorbeeld B. Dit voorbeeld heeft betrekking op het kwantificeren van 
items waarbij de getalsmatigheid centraal staat. Er worden drie 
kwantificeringen onderscheiden: 
- Het betreffende item is qua aantal meer dan 100. 

De bijbehorende kwantificering is MAXIMAAL. 
- Het betreffende item is qua aantal meer dan 50 maar rninder dan 100. 

De bijbehorende kwantificering is GEMIDDELD. 
- Het betreffende item is qua aantal rninder dan 50. 

De bijbehorende kwantificering is MINIMAAL. 

Voorbeeld C. Dit voorbeeld heeft betrekking op het kwalificeren van 
items waarbij de mate waarin of de mate waarop een eigenschap 
voorkomt centraal staat. Er worden drie kwalificaties onderscheiden: 
- Het betreffende item voldoet in aile opzichten. 

De bijbehorende kwalificatie is RUIM VOLDOENDE. 
- Het betreffende item voldoet niet in aile opzichten. 

De bijbehorende kwalificatie is VOLDOENDE. 
- Het betreffende item voldoet niet. 

De bijbehorende kwalificatie is ONVOLDOENDE. 

V oorbeeld D. Dit voorbeeld heeft betrekking op het kwalificeren van 
items waarbij het niveau van de beheerprocessen centraal staat. Er worden 
vijfkwalificaties onderscheiden: 
- Het beheer is in staat trends te onderkennen en daarop tijdig te 

anticiperen. 
De bijbehorende kwalificatie is OPTIMAAL. 

- De beheerprocessen zijn bij te sturen met behulp van beschikbare 
meetgegevens. 
De bijbehorende kwalificatie is BEHEERBAAR. 

- De beheerprocessen zijn beschreven en staan in relatie met 
afgesproken dienstverlening. 
De bijbehorende kwalificatie is GEDEFINIEERD. 

- Er wordt procesmatig gewerkt, maar er zijn geen formele 
procesbeschrijvingen. 
De bijbehorende kwalificatie is HERHAALBAAR. 

- Er zijn geen beheerprocessen, er wordt uitsluitend gereageerd op 
gebeurtenissen. 
De bijbehorende kwalificatie is AD HOC. 

Voorbeeld E. Dit voorbeeld heeft betrekking op het kwalificeren van de 
mate waarin invloeden van buitenaf zich doen gelden. Er worden drie 
kwalificaties onderscheiden: 
- lnvloeden van buitenaf oefenen sterke invloed uit op de beheersituatie. 

2!3 
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De bijbehorende kwalificatie is STERK. 
Invloeden van buitenaf oefenen enige invloed uit op de beheersituatie. 
De bijbehorende kwalificatie is GERING. 
Invloeden van buitenaf oefenen geen invloed uit op de beheersituatie. 
De bijbehorende kwalificatie is GEEN. 

Voorbeeld F. Dit voorbeeld heeft betrekking op het kwalificeren van 
items waarbij organisatorische aspecten centraal staan. Er worden drie 
kwalificaties onderscheiden: 

Er wordt geheel voldaan aan algemeen geaccepteerde organisatorische 
beheeraspecten. 
De bijbehorende kwalificatie is GEHEEL ACCEPT ABEL. 
Er wordt slechts gedeeltelijk voldaan aan de algemeen geaccepteerde 
organisatorische beheeraspecten. 
De bijbehorende kwalificatie is GEDEELTELIJK ACCEPT ABEL. 
Er wordt nauwelijks of niet voldaan aan de algemeen geaccepteerde 
organisatorische beheeraspecten. 
De bijbehorende kwalificatie is NIET ACCEPT ABEL. 

De zes voorbeelden omvatten elk 3 tot 5 indicatoren. Ze illustreren hoe 
een gegeven beheersituatie uit stap 2 aan de hand van het 
beoordelingskader uit stap 3 is te kwalificeren en te kwantificeren. 
Nogmaals wordt benadrukt dat het tot dusver om voorbeelden van 
indicatoren gaat. Het aanscherpen ervan, het wijzigen of het aanvullen 
wordt niet uitgesloten, integendeel zelfs. Het hangt er vanaf wat men 
wenst te kwalificeren en/of te kwantificeren waar men de meetlat van het 
kwalificeren en/ofkwantificeren wenst te leggen. 
Om te illustreren dat de zes voorbeelden niet willekeurig zijn gekozen, 
maar relaties hebben met de negen clusters uit het beoordelingskader 
wordt daar nader op ingegaan. Voor elke cluster is er wei een relatie met 
minstens een van de zes voorbeelden. Uitputtend wordt dat hier niet 
uitgewerkt. Het betreft vooral extra indicaties hoe met behulp van 
indicatoren de bestaande beheersituatie uit stap 2 en het daaraan 
gekoppelde beoordelingskader uit stap 3 is te kwalificeren en/of te 
kwantificeren. 
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Cluster 1: intern gedrag heeft een relatie met voorbeeld A 
Voorbeeld item kwalificatie: Het ICT eigenaarschap is REDELIJK. 
Cluster 2: complexiteit heeft een relatie met voorbeeld B. 
Voorbeeld item kwantificering: de verscheidenheid aan componenten 
is MINIMAAL. 
Cluster 3: extended ISO heeft een relatie met voorbeeld C. 
Voorbeeld item kwalificatie: De betrouwbaarheid IS RUIM 
VOLDOENDE. 
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- Cluster 4: capability maturity beeft een relatie met voorbeeld D. 
Voorbeeld item k:walificatie: Het bebeer is AD HOC. 
Cluster 5: service niveaus beeft een relatie met voorbeeld C. 
Voorbeeld item kwalificatie: De dienstverlening m.b.t. afhandeling 
incidenten is VOLDOENDE. 

- Cluster 6: gebruikerstevredenheid beeft een relatie met voorbeeld C. 
Voorbeeld item kwalificatie: Het geven van voorlicbting is 
ONVOLDOENDE. 

- Cluster 7: extern beeft een relatie met voorbeeld E. 
Voorbeeld item kwalificatie: Econorniscbe invloeden op de 
bebeersituatie zijn STERK. 
Cluster 8: levenscyclus beeft een relatie met voorbeeld F. 
Voorbeeld item k:walificatie: Het vastleggen van wijzigingen 1s 
ACCEPT ABEL. 

- Cluster 9: bebeervormen beeft een relatie met voorbeeld F. 
Voorbeeld item k:walificatie: De organisatie en de invulling van bet 
functioneel bebeer is NlET ACCEPT ABEL. 

Aan bet slot van deze stap wordt wellicbt ten overvloede opgemerkt dat 
bet beoordelingskader niet perse de totale k:walificatie en k:wantificering 
van de bebeersituatie beboeft af te dekken. Het is zeer wei mogelijk dat er 
aanvullende indicatoren moeten worden gedef"rnieerd die ecbter niet direct 
zijn af te leiden van bet aangereikte beoordelingskader. Dit vanwege bet 
feit dat van de bebeersituatie een of meer items wel voor k:walificatie 
en/of k:wantificering in aanmerking komen maar niet in bet 
beoordelingskader worden aangetroffen. Dat betekent dan uitbreiding van 
bet beoordelingskader en definiering van aanvullende indicatoren. 

3.5 Stap 5: bet vaststellen wat gewijzigd moet worden 

Deze stap stelt de vraag wat er van een bestaande bebeersituatie niet en 
wat er wel veranderd moet worden. Het resultaat van stap 4 laat wellicbt 
een zeer gevarieerd aantal k:walificaties en k:wantificeringen zien. Items 
die boog scoren, item die rninder boog scoren en items met een zeer 
twijfelacbtige score. Er moeten beslissingen worden genomen wat niet 
verbeterd beboeft te worden en wat wel voor verbetering in aanmerking 
komt. 
De opdracbt luidt: maak op basis van bet resultaat van de voorgaande stap 
een belder overzicbt wat niet en wat wel voor verbetering in aanmerking 
komt en waarom er niet of wel verbeterd moet worden. De gegeven 
k:walificaties en kwantificeringen zullen daarbij leidend zijn. Een item 
met lage k:walificatie zal in bet algemeen snel worden aangemerkt om 
voor verbetering in aanmerking te komen. Omdat dit niet altijd bet geval 
beboeft te zijn (voor bepaalde bebeerprocessen beeft men bijvoorbeeld 
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bewust niet gekozen) is het van belang ook de reden van het niet of wel 
verbeteren te vermelden. 

3.6 Stap 6: de nieuwe beheersituatie definieren 

In deze stap moet beslist worden wat de nieuwe beheersituatie moet 
worden. Dat wil niet zeggen dat het resultaat van stap 5 klakkeloos wordt 
overgenomen en als nieuwe beheersituatie in het vooruitzicht wordt 
gesteld. Een dergelijke benadering zoo ongenuanceerd zijn, voorbijgaan 
aan allerhande praktische consequenties en iets nieuws in het vooruitzicht 
stellen dat in het geheel niet relevant is of zelfs haalbaar is. 
De opdracht luidt: definieer voor de nieuwe beheersituatie allereerst een 
heldere doelstelling van wat men wil bereiken, op welke termijn en welke 
rniddelen voorhanden zijn om tot resultaten te komen. Op basis hiervan 
wordt de nieuwe beheersituatie gedefmieerd. Daarbij is het zeer wel 
mogelijk om de meest gewenste beheersituatie vooraf te laten gaan door 
een of meer situaties die elk met gedeeltelijke verbeteringen gepaard 
gaan. 

3.7 Stap 7: van huidige naar nieuwe beheersituatie 

Deze stap kenmerkt zich door een of meer transformatieprocessen om 
vanuit de huidige beheersituatie tot de in stap 6 gedefmieerde nieuwe 
beheersituatie te komen. 
De opdracht luidt: formuleer eerst een procesmatige aanpak alvorens tot 
uitvoering wordt overgegaan. Het vraagt om een duidelijke formulering 
van het resultaat en de tussenresultaten die bereikt moeten worden. 
Verder moet duidelijk zijn door rniddel van welke stappen die resultaten 
bereikt zullen worden. Welke personele, technische en financiele 
rniddelen voorhanden zijn, hoe de planning van het geheel is en wie voor 
wat verantwoordelijk is. 
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A "Closed Loop" Centered Framework 
for Culturally Influenced ISM 

Xiuzhen F eng 

Abstract 
In order to manage information systems properly in a complicated 
international environment, this article presents a CLCF ("Closed Loop " 
Centered Framework) for a culturally influenced ISM (Information 
System Management). The framework is based on previous research 
achievements from both national culture studies and ISM studies. The 
framework enables the exploring and analysis of the cultural impacts on 
ISM Meanwhile, the framework can also be used to compare ISM 
differences in different cultural regions. In addition, the framework is 
helpful for implementing information systems in a multinational 
environment taking into account cultural differences between people 
involved. 

1. Introduction 

With the rapid development and application of ICT (Information and 
Communication Technology) business becomes global. "As evidence of a 
world that is becoming increasingly integrated, the terms 'global' or 
'globalization' occur in many management disciplines from managerial 
economics to marketing to management information system" [Ford, et al, 
2003]. Various researchers realized that globalisation is particularly 
relevant for information systems practitioners and researchers because IS 
have played very important roles in organizations' responses to 
globalisation [King et al., 1999]. 

In spite of the fact that globalisation is so important, it is generally 
accepted that ISM research and practices are far from universal. 
Information systems designed in one country and being used in other 
countries, may not accommodate the system requirements because of 
differences in culture [Carayannis et al, 2001 ]. It is suggested "Cross
cultural differences pose an emerging challenge to the global information 
management community" [Martinsons et al., 1997]. "With the increasing 
intemationalisation of trade and consequent integration of the global 
economy, it is becoming increasingly difficult and dangerous to ignore 
cultural issues" [Martinsons, 1991]. However, "Despite the growing 
interest in cultural issues from IS and technology management scholars, 
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the research outputs tend to be fragmented and ephemeral" [Davison et 
al., 2003]. 

Motivated by globalisation and cultural issues of ISM cited above, this 
article will put forward a framework that can be used for exploring and 
studying the culturally influenced ISM both theoretically and practically. 
The following section will present relevant literature and the framework 
is described as well. The significance of the framework will be argued in 
detail in section 3. Some implications of the framework will be contrasted 
in section 4. Finally, the article ends with conclusions in section 5. 

2. Components of a framework for culturaUy influenced ISM 

"Information system management is a key component of successful 
implementation and utilization of information and communication 
technology in an organization" [Looijen, 1998]. As a matter of fact, "It is 
increasingly becoming an important part of the responsibilities of 
managers and information workers at all levels of the organization" 
[Sprague et al, 1993]. In order to facilitate the reliability, availability, 
compatibility, flexibility and maintainability of internationalised 
information systems, ISM has to define a proper approach to fit into the 
very complicated international situations. For example: some information 
systems will be designed in one culture situation but implemented in 
another culture situation. ISM has to deal with such difficult 
circumstances. 

2.1 The tasks of the internationalised ISM 

ISM tasks were identified by Looijen [1998] as the Triple Management 
Model, based on the Mintzberg's [1979] work about organizational 
structures. The Triple Management Model includes three main ISM tasks 
in general, namely Function Management, Application Management and 
Technology Management. 

Feng [2004] extended the Triple Management Model further into a 
Quatemion Management Model, because she believes that also 
Information Management is inevitable and necessary. The four tasks of 
ISM can be briefly presented as follows: 

2.1.1 Function Management 
Function management (FM) has to deal with the management, control and 
maintenance of the functionality of information systems. Consequently, it 
has to cope with two sides of the same coin. One is to deal with the 
requirements stemming from the several business processes in the 
organization and to translate this into IS functionality. In literature 
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sometimes this is called requirements engineering. The other one is 
concerning the utilization of the functionalities of IS in general. It 
includes the administration such as management instructions, rules and 
regulations as well as tasks of delivering adequate instruction manuals, 
helping the controllability and interoperability of IS. 

2.1.2 Application Management 
Application management (AM) is responsible for the management, 
control and maintenance of the various application software (packages), 
that are developed based on the earlier described functionalities of the IS. 
The development of application software could be outsourced or 
internally designed, or provided by business partners. Application 
management is involved in updating and modifying software, including 
many tasks such as adaptation, addition, correction, and improvement. All 
those tasks will facilitate the availability, reliability, continuity, 
controllability, interoperability, compatibility, flexibility and main
tainability of the implemented IS. 

2.1.3 TechnologyManagement 
Technology management (TM) covers all issues regarding the technology 
of the systems' platform, the communication facilities, the hardware and 
basic (system) software as well as all kinds of ICT facilities and 
infrastructures. Technology management is mainly service-oriented 
supporting the application and utilization of the implemented IS by all 
units of the organization. 

2.1.4 Information Management 
Information management (IM) is involved in the management, control 
and maintenance of all information resources as well as the information 
content. Information resources can be databases, data warehouses, 
repositories, information banks etc., with internal or external data. 
Therefore, information resources management covers issues such as 
information acquisition, extraction, censoring, publishing, updating, 
information dissemination and access, and information assessment. The 
target of information resources management is to keep the information 
resources available, reliable, controllable, and maintainable as well as 
integrated and consistent. In addition, the management of the information 
content itself about the several businesses processes or from outside 
(external data) has to do with all tasks related to the integrity of data. In 
literature this subdomain is very often called content management. 

Summing up the discussion above, four task domains of ISM were 
clarified. The relationships among these four domains were briefly 
introduced. In practice one has to specify precisely what interrelations 
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exist and how to cope with these interrelations. The whole ISM concept 
should be a cooperative model in which all four domains at three decision 
levels (strategic, tactical and operational level) should function in a 
coordinated and proper way. That is easy to say but very hard to do in 
practice, certainly if one has to deal with a global and internationalized 
ISM concept. 

2.2 The actors of the internationalised ISM 

For the purpose of identifying the several actors of an IS we present some 
definitions of IS below. 

"An information system is all the hardware with the relevant 
basic software and application software, datasets, procedures 
and persons involved in the control/support of real systems 
or business processes" [Looijen, 1998]. 

"An information system is a system of communication 
between people. Information systems are systems involved 
in the gathering, processing, distribution and use of 
information. Information systems support human activity 
systems" [Beynon-Davies, 2002]. 

According to Turban [1999], the basic components of 
information systems are hardware, software, database, 
network, procedures and people. 

It can be noticed that all definitions of information systems cited above 
distinct people as a significant component. In this article we will talk 
about actors of ISM. In the following paragraphs, several actors such as 
Superior Body, Governors, ICT Specialists and End-users are introduced 
according to their main ISM roles. The concept of several actors is based 
on an existing theory, namely the Framework of Zachman's information 
system architecture [Zachman, 1987]. A brief introduction of the different 
actors will be presented in the following. 

2.2.1 Superior Body 
Superior Body can be identified as the external management supervision 
and control. It can consist out of several bureaus as well as officers. The 
superior body might be involved in supervising and controlling the 
businesses directly or indirectly. 

2.2.2 Governors 
Governors are internal Managers, who are responsible for the ongoing 
business in an organization and the belonging decision-making. No matter 
for which part of the organization a manager is responsible for, he or she 
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will be more or less involved in one or several decision-making 
procedures regarding IS. That involvement can be on the strategic, 
tactical or operational management level. Next to that, the involvement 
can differ as far as the kinds of management issues are concerned. 

2.2.3 Users 
Users are involved in every stage of the information system life cycle 
from the very beginning till the end, such as IS planning, business 
analysis, design, testing, using as well as maintenance. Particularly, they 
use the implemented information systems from day to day to support the 
business processes in an organization. Users should be considered as the 
very important ISM actors because they are mainly in charge for the well 
functioning of IS and for the integrity of the information. Without users, 
no IS and thus no ISM! 

2.2.4 ICT specialists 
ICT specialists include designers, builders and maintainers of IS and of 
the technologies involved. On the one hand, they are responsible for the 
realization of the functionalities of an IS according to the requirements of 
the business. On the other hand, the dynamic characteristic of 
organizational goals and processes require that the IS should be changing 
in order to align with the organizational dynamics. In practice, such 
maintenance is not only related with the several application packages, but 
also with the ICT infrastructures and technical facilities. 

2.3 The national cultural differences 

Since the actors identified previously might come from different countries 
and their national cultural backgrounds might be very different, following 
should be kept in mind: "The management of IS (IT) refers to managing 
the design, development, and implementation of IS and technologies in a 
cross-cultural environment" [Weisinger et al, 2003]. 

National culture has been defined in many ways. One of the most famous 
authors is Hofstede who defined culture as the collective "programming 
of the mind" that distinguishes one group from another [Hofstede, 1980]. 
Parsons and Shils defined culture as the shared characteristics of a high
level social system [Parsons et al, 1951]. Erez and Earley stated that 
national culture is the shared values of a particular group of people [Erez 
et al., 1993]. National culture reflects the core values and beliefs of 
individuals formed during childhood and reinforced throughout life 
[Lachman, 1983; Triandis, 1995]. According to Hawryszkiewycz [1994] 
"Culture has been referred to as shared values, expectations and norms 
found within countries, regions, social groups, business firms and even 
departments and work groups within a firm." Consequently, "Culture 
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values shape people's beliefs and attitudes and guide their behaviors" 
[Rokeach, 1973]. Furthermore, "A value system is seen as a relatively 
permanent perceptual framework that influences an individual's 
behavior" [England, 1978]. 

As shown in the various definitions and citations, national culture is a 
collective phenomenon. On the one hand it is always a group of people 
who share the same values, beliefs as well as norms, because they have 
the same national cultural background. On the other hand, specific 
cultural manifestations have a strong power to unite the members of a 
culture, make them feel part of it and influence their behaviors. In 
addition, the shared values lead people from the same culture to react 
similarly to certain situations and to judge certain behaviours in the same 
way. 

According to the discussions above, the individual's thinking, attitude, 
and behaviour are important in considering tasks and jobs to be done in 
organizations, thus also for ISM. "Given this current situation, and our 
belief that culture does matter when it comes to managing IT and IS, it 
deserves more attention from both technology management scholars and 
practitioners" [Davison et al., 2003]. Consequently, we believe very 
strongly that national culture should be embedded in ISM. 

Hofstede created an empirical model to compare the (cultural) values of 
similar people (employees and managers) in different subsidiaries of the 
IBM Corporation in more than 64 countries. His basic theory was that our 
mind will be continuously "programmed" during our life, starting in our 
childhood, going on during school time, followed by working life and life 
within a society coping with governmental bodies. Norms and values, and 
the belonging attitudes as well as the behaviour are expressed most 
clearly successively in the relationships between parents-child, teacher
student, employer-employee and government-citizen. Related to this 
theory and in accordance with it, Hofstede organized large surveys in 
1968 and 1972, and totally produced 116,000 questionnaires in 20 
different languages. Each survey included over 100 questions related to 
the several values. Based on this research, Hofstede constructed four 
distinct national culture dimensions in 1980 and revised them to five later 
on. These dimensions measured via indexes are successively Power 
Distance Index (PDf}, Uncertainty Avoidance Index (UAI), Individualism 
Index (IDV), Masculinity Index (MAS), and Long-Term Orientation Index 
(LTO). 

According to literature, "Hofstede's proposed dimensions of national 
culture are very commonly used. These dimensions allow national-level 
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analysis and are standardized to allow multiple country comparisons" 
[Ford et al., 2003]. Many studies have confirmed the validity of these 
dimensions [Ronen and Shenkar, 1985; Shackleton and Ali, 1990] and 
employed them to account for empirical observations [Early, 1993; 
Straub, 1994; Tan et al, 1998]. Furthermore, "Hofstede's dimensions are 
often employed by researchers when 'international' or 'national culture' 
issues are discussed within IS [Ford et al., 2003]. 

This article also employs Hofstede's model, because it has been shown as 
a reliable and useful tool to identify and explain the cultural differences in 
numerous studies across many disciplines. In the following we will 
explain briefly Hofstede's five dimensions. 

2.3.1 The dimension of power distance (PDf) 
"Power is the ability to, in accordance with the objectives of a person or 
group, consciously limit the behavioral options of other persons or 
groups. However, Power is not something that can be perceived"; "there 
can only be evidence of authority if the relevant power is accepted by 
those who are subordinate" [Haaf et al., 2002]. 

To measure the acceptance of power, Mulder defined that concept in 
measurable terms [Mulder, 1977] which was adopted by Hofstede. He 
defined power acceptance as "The extent to which the less powerful 
persons in a society accept inequality in power and consider it as normal" 
[Hofstede, 1991]. 

In order to compare the differences of the power distance, a Power 
Distance Index (PDI) was developed as an overall score to measure 
people's willingness in different countries to consider power inequality as 
acceptable. It deals with the need for dependence versus interdependence 
in a society. The PDI scores can be used to indicate and explain the 
differences of accepting inequality in the different countries. 

In large power distance countries, the superiors are supposed to make the 
decisions on the working place without consultation of the subordinates. 
The subordinates prefer this in practice and do not want that superiors 
would delegate their responsibilities to lower levels. In small power 
distance countries, subordinates will quite readily approach and contradict 
their bosses. In practice, there exists a participative and egalitarian 
relationship between superiors and subordinates. 

2.3.2 The dimension of uncertainty avoidance (UAI) 
The willingness to cope with uncertainty indicates "The extent to which 
people within a culture are made nervous by situations which they 
perceive as unstructured, unclear, or unpredictable, situations which they 
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therefore try to avoid by maintaining strict codes of behaviour and a 
belief in absolute truth" [Hofstede, 1991]. Hofstede used the Uncertainty 
Avoidance Index (UAI) as an overall score, which is usable to measure 
and explain the extent of different national cultures to avoid uncertainty 
and ambiguity. 

In countries with strong uncertainty avoidance, people likely try to shun 
ambiguous situations. In such cultures, people are used to look for a clear 
structure as well as the clear rules of behaviour in organizations, 
institutions and relationships, since such structure and rules will help to 
make events clearly interpretable and predictable. In countries with 
weaker uncertainty avoidance, there is less of a prevailing sense of 
urgency, and therefore a more public acceptance of uncertain situations. 
Not only familiar, but also unfamiliar risks are accepted more easily such 
as those involved in a change of a job or in engaging in activities for 
which there are no clear rules. 

2.3.3 The dimension of Individualism-Collectivism (IDV) 
The relationship between the individual and the collectivity in a human 
society is not only a matter of ways of living together; but it is intimately 
linked with societal norms (in the sense of value systems of major groups 
of the population). Therefore, it affects people's thinking as a self
concept. Hofstede's index for Individualism-Collectivism is marked as 
IDV. 

In collectivistic cultures (high IDV), people are born into extended 
families or clans that protect them in exchange for loyalty. Social identity 
is based on group membership. There is greater emphasis on belonging to 
a group vis-a-vis personal initiative. Thus, individual initiative is not 
highly valued. "Deviating in opinion or behaviour is typically not 
accepted or even punished. In collectivistic cultures, group decisions are 
considered to be superior to individual decisions" [Hofstede, 1980]. 
Individualistic cultures (low IDV) emphasize the individual's goals, while 
collectivistic cultures stress that group goals have precedence over 
individual goals. Collectivistic cultures emphasize goals, needs, and 
views of the group over those of the individual; the social norms of the 
group count rather than individual pleasure; shared group beliefs are 
superior to unique individual beliefs; cooperation with group members is 
valued rather than maximizing individual outcomes [Gudykunst et al., 
1988]. 

2.3.4 The dimension of Masculinity-Femininity (MAS) 
The fourth dimension of national culture is called Masculinity and 
Femininity. Masculinity pertains to societies in which social gender roles 
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are clearly distinct (i.e., men are supposed to be assertive, tough, and 
focused on material success whereas women are supposed to be more 
modest, tender, and concerned with the quality of life). Femininity 
pertains to societies in which gender roles overlap (i.e., both men and 
women are supposed to be modest, tender, and concerned with the quality 
oflife). Hofstede's index for Masculinity~Femininity is noted as MAS. 

In masculine societies, organizations stress job content and payments 
related to working. In practice, these are often reflected in the regulations 
of the organization, which always relate to performances. On the other 
hand, in feminine societies, quite a few organizations are likely to reward 
people in this way. As a matter of fact, the organizations in a feminine 
culture stress more the physical working conditions and working climate 
[Hofstede, 2001]. 

Masculine and feminine cultures create different management types. The 
masculine manager is assertive, decisive, and 'aggressive'. In masculine 
societies, this word 'aggressive' · definitely expresses a positive 
implication. The masculine manager normally is the decision-maker who 
is looking for facts and figures, rather than a group discussion leader. On 
the other side, the manager in a feminine culture is less visible, intuitive 
rather than decisive, and accustomed to seek consensus as well as shared 
agreements. Both characteristics of these national cultures are resourceful 
and intelligent in their own societies. 

2.3.5 The dimension of Long Term Orientation (LTO) 
Hofstede defined later on a fifth national culture dimension namely the 
Long-Term Orientation Index (LTO). He also employs an overall score 
for this dimension to identity and explain the differences in cultural 
patterns, observed in different countries. 

In a low LTO culture, people have more concern for the past and 
especially the present. They believe that what people have held in the past 
and in the present is more important than in his/her future. Moreover, they 
prefer to have more at the present than what they will have in future. It is 
important to have an immediate gratification, as well as enjoying leisure 
time. In the high LTO culture, people are more concerned about the 
future. Children learn thrift, tenacity and humility in the pursuit of 
whatever goals, not to expect immediate gratification of their desires. As 
for the adults, the most important thing is to have a good foresight, which 
supports their behaviour in business and social contacts. One sticks to 
one's commitments. 
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2.4 The Closed Loop Principle 

According to literature, one of the basic issues for an appropriate ISM is 
the so-called "Closed Loop Principle" [Bemelmans, 2000]. That principle 
is based on the following: developing, using and maintaining IS will only 
be successful in case the stakeholders involved have (direct) incentives to 
do their ISM tasks in an appropriate way. In case (positive or negative) 
incentives are missing, one may expect that stakeholders will not be really 
committed to their ISM tasks with the consequence that the information 
system will deteriorate over time and will become useless. In other words: 
stakeholders should have "benefits" (positive or negative incentives) from 
being involved in ISM. Accordingly, the "Closed Loop" with its entities, 
as well as the relationships between the entities, can be depicted as 
follows in Figure 1. 

Figure 1: Closed Loop Model 

The relationship between IS and their stakeholders can be classified into 
two parts: contributions and benefits. In effect, the stakeholders contribute 
to the relevant IS. The contributions differ, depending on the positions 
and responsibilities of the persons concerned. Contributions will be 
delivered if and only if, stakeholders experience incentives for doing so. 
One of the best motivators is a direct positive benefit for doing the ISM 
tasks in the prescribed way. Another incentive may be a penalty in case 
somebody is doing his/her job in an inappropriate way. 

The closed loop principle emphasizes the importance of creating 
incentives for all stakeholders in an ISM design. If one is designing and 
implementing an ISM concept without being aware of the importance of 
incentives for the involved people and organizations, the concept will not 
work according to plans and ambition. This is not a matter of poorly 
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motivated people (intrinsic motivation) but is a matter of awarding 
appropriate behaviour (extrinsic motivation) and thus highlighting the 
importance of doing ISM jobs in the advised and designed way. 

2.5 "Closed Loop" centred framework for culturally influenced ISM 

Synthesizing the discussions in the previous subsections, an international
lised ISM should take into account the following variables: 

national cultural influences; 
the several stakeholders; 
the several ISM tasks; 
the relationships between stakeholders and the IS, depicted as the 
"Closed Loop Principle". 

The CLCF ("Closed Loop" Centred Framework) for the culturally influ
enced ISM could be presented as follows (see figure 2): 

Cultu.-al Attitudes 

ISM Task Domain 

Figure 2: The Closed Loop Centred Framework 
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3. The significations of the CLCF 

In figure 2 there are represented two essential elements: contributions and 
benefits. Those contributions and benefits are related to the different ISM 
task domains and the different ISM actors. Because it is believed that the 
actors' behaviours and attitudes are culture driven, we must take into 
account the national culture influences on the contributions and benefits 
of the ISM actors as well as the relevant ISM tasks. 

According to a recent survey study, national culture differences influence 
ISM profoundly from every aspect, such as PDI, UAI, IDV, MAS, and 
L TO. The research findings indicated that the national cultural aspect PDI 
fundamentally influences ISM much more than all the other national 
cultural dimensions (UAI, IDV, MAS, and L TO), because it determines 
in practice who will play the most important role in ISM [Feng, 2003]. So 
one of the conclusions in that study indicates that authority will play a 
very significant role in ISM in a large PDI culture country (such as 
China). On the contrary, end-users will play a very important role in a 
small PDI culture (such as The Netherlands). 

3.1 The CLCF pattern for large PDI culture 

In a large PDI culture (such as Chinese), the authority is emphasized, 
expected and accepted from every level. Therefore, the control body and 
governors are expected to be responsible for the management and 
decision-making. Therefore, it is reasonable to accept that the benefits 
and contributions of these two kinds of stakeholders should be considered 
more important than those of end-users and ICT -specialists. The 
contributions of the two superior management levels will be shaped and 
influenced by the national cultural dimensions PDI, UAI, IDV, MAS, and 
LTO. We will elucidate this in short. 

First, the large PDI culture will influence very much both the superior 
body and the governors. They will have dominant roles in all kinds of 
ISM activities. Meanwhile, all other actors of ISM will have the same 
idea and will accept the authority of the superior levels. Therefore, the 
decision-making is apt to be a top-down mechanism, in which the 
superior body and the governors will play the most significant roles as 
"the ultimate" decision-makers. ISM tasks will be management oriented, 
where the benefits of the superior body and governor have to be taken 
into account explicitly. The main benefits will be in the area of 
constituting and continuously confirming their superior positions. The 
first question that superior managers will ask themselves will always be 
"what is in for me and for my supervising work?" Managers will also 
want to know the extension to which their supervising will be enforced or 
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become more decisive. A design of ISM has to consider such benefits 
explicitly; else superior management will become serious opponents of 
the concerned information systems. In this case, ISM will be 
administrative driven, because the contributions of the superior body and 
the governor will be closely related to the (daily) administrative and 
managerial processes. 

Second, the strong UAI culture (like Chinese) will fundamentally 
influence the contributions of both the superior body and the governor. 
Since they would like to shun ambiguity and prefer ISM to be 
interpretable and predictable, it is reasonable to assume that both 
managerial levels will do everything in their power to exclude uncertainty 
and unpredictable occurrences. That will be the case for all four ISM task 
domains. Consequently, it is very important for all functions ofiSM to be 
manageable, that the information of the IS is controllable, that the 
applications of the IS can be tailored or even retailored, and that the 
technology is reliable and durable, etc. All this should be considered as 
preconditions to gain positive admittance and contributions from the 
superior body and the governor. 

Third, the low IDV culture (such as Chinese) will also influence the 
contributions of both the superior body and the governor. According to 
the findings from a recent survey study, consensus information is highly 
emphasized by the Chinese [Feng, 2003]. Therefore, the ISM task in the 
domain of Information Management deserves special attention, much 
more than is the case in high IDV cultures (like Dutch). Superior 
management levels in a low IDV culture are engaged in assessing and 
controlling the content of information, as well as the access rights of 
information. They will be decisive regarding who should have access to 
what information. No information should be distributed if there is any 
danger that chaos happens because of inconsistent information. The 
foregoing is typical for a collectivist culture. 

Fourth, the high MAS culture will also influence the contributions of both 
the superior body and the governors. The Top-Down strategy on ISM 
will emphasize the responsibilities of the various managers. They are 
expected not only to be responsible, but also decisive and assertive. 
Strong leadership is preferred and appreciated, because it fits in with the 
Masculinity culture. Top management is very concerned about the power 
base, which is related to the scope of the business. The wider the scope, 
the more powerful, since they are then in charge of a larger business 
domain. Meanwhile, they will also pay much more attention to the latest 
and newest functions and technologies of an Information System to be 
implemented. The newer and the more advanced, the better, as this will 

229 



Hoofdstuk 3. Softwarekwaliteit en -beheer 

give status to the superior management levels. Since they were in charge 
of these 'outstanding' systems, they deserve respect. The dimension of 
Masculinity versus Femininity elaborated by Hofstede [1980] is better 
understood by Trompenaars' dimension of Achievement versus Quality 
of life [1994, 1997, 2004]: Cultures scoring high on value competition, 
assertiveness, and materialism will typically value winning/rewarding; 
while cultures scoring high on the other end of the scale will value 
relationships, well-being and the quality oflife more than achievement. 

Finally, the high LTO culture will have influence on the contributions of 
the superior management levels to ISM. The findings of a recent research 
[Feng, 2004] revealed that the Chinese prefer new technologies. On the 
other hand, once developed, they will stick to the same applications. So 
the long-term perspective hinders a quick substitution of applications by 
newer ones. It slows down the (perfective and adaptive) maintenance of 
the implemented IS. 

The discussions above highlighted the fact that a large PDI culture 
impacts the contributions of the key actors of ISM. For a proper design of 
ISM, it is important to get the key actors, such as the control body and the 
governors, committed to their contributions. Where one is paying 
insufficient attention to that crucial point, the system will probably fail. 
Consequently, if the ISM will not be backed by the superior management 
levels, it will become a failure. 

3.2 The CLCF pattern for small PDI culture 

In contrast to a large PDI culture, in small PDI culture such as Dutch, 
consensus is not only expected and accepted, but also emphasized. In fact, 
people actively participate in the management and decision-making 
activities. As for the ISM, end users are playing the most important role. 
In a small PDI national culture (such as Dutch), users will obviously play 
the most important roles in ISM. Consequently, the benefits and 
contributions of the users should be highly emphasized. In this way, the 
impact of the national cultural dimensions PDI, UAI, IDV, MAS and 
LTO on ISM from the users' perspective should deserve more attention 
than from the perspective of the other stakeholders. In the following 
discussion we will focus on how to get the optimal users' contribution for 
ISM. 

A small PDI culture (like Dutch) makes people feel equal and therefore 
they treat others equally at their work places. According to the research 
findings [Feng, 2004], the Dutch are eager to be actively involved in ISM 
decision-making procedures. In this way, users should and could play the 
most significant role for ISM. Because users are generally closely related 
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to all the operational business processes, ISM will be business driven 
instead of hierarchy (administration) driven. ISM is user-centered, and 
ISM decision-making should be bottom up instead of top down. 
Furthermore, since users pay more attention to the applications, ISM is 
expected to be application-oriented, which relates directly with the four 
ISM tasks domains. 

The weak UAI culture (such as Dutch) accepts and tolerates more 
ambiguity compared to a strong UAI culture. ISM in this case would be 
restricted less by all kinds of limitations and preconditions from superior 
management levels. In that sense, the use of IS will be more or less free 
for everybody. There will not exist extensive supervision nor strict 
regulations regarding "who will have access to what information" and 
what information is communicated among the several participating 
persons in an organisation. Information management therefore is 
relatively weak, seen from a superior perspective. Each person can be 
his/her own "information manager". 

A high IDV culture (like Dutch) is leading to an individualization of the 
various ISM tasks. Individual contributions to the (running) IS strongly 
depend on the individual interest of the several users. In the case where a 
person does not have a high interest, it is to be expected that his 
contributions will stay at a low profile. It does not help to try to change 
that kind of an attitude by regulations and managerial supervision. In that 
type of a cultural environment the only thing, which works, is the intrinsic 
motivation of the users involved. And that motivation strongly depends 
on the experienced benefits of a system for each user. In that respect, the 
closed loop principle optimally works in an individualized society. Users 
of IS are "calculating persons", always looking after individual benefits 
for themselves. 

A low MAS culture (for example: Dutch) indicates that people pay more 
attention to the (work) satisfaction of the individual employees. For ISM 
the satisfaction of the implemented IS for the several users should be 
therefore an important issue. This helps to explain, among others, why the 
Dutch prefer standardized functions and applications [Feng, 2004]. From 
a pragmatic point of view, a standardized style is efficient and convenient. 
One becomes familiar with the several aspects and functions of an IS and 
that makes life more convenient. 

Finally, a low LTO (like Dutch) culture will also influence the users' 
contributions to ISM. According to the statistical results from our survey, 
the Dutch like to use mature ICT facilities and products, although the 
prices of those products was clearly excluded in the questionnaire. ICT 
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products existing in the market for more than half a year, appear to be 
generally accepted and reliable. The test phase has been successfully 
passed in this case. From a pragmatic point of view, the Dutch believe 
that such ICT products are "useful" and preferable because other people 
have tested them. Again, this stresses that the ISM concept should be 
application-oriented and user-centred. 

4. The contrast of CLCF between large and small PDI culture 

Comparing the patterns in the previous section, it is clear to see that the 
benefits and contributions from the different ISM actors are highlighted 
differently. In a large PDI culture, the benefits and contributions from 
superior level should be highly emphasized. The most significant 
implications can be deducted and summarized as follows: 

232 

Different orientations of ISM 
Depending on PDI the orientations on ISM will also be quite different. 
In a large PDI country, ISM will be service oriented to the various 
(top) management levels. Moreover, ISM will be administrative
driven and top-down oriented. In a small PDI country, ISM will be 
service oriented to all end users. ISM will be application-driven and 
bottom-up oriented. 

It is for that reason that the design approaches for, as well as the 
development and the maintenance of information systems, will be 
quite different between large and small PDI countries. Therefore, the 
pattern of CLCF for a large PDI culture can be seen as management 
centred. In contrast, the pattern of CLCF for a small PDI culture can 
be seen as the end users centred. 
Different architectures of the IS 
The uncertainty acceptance also significantly influences ISM. 
Although the requirements such as availability, compatibility, 
controllability, adaptability, flexibility, interoperability, durability, 
maintainability, and reliability are the same in both strong UAI and 
weak UAI countries, the bias in a strong UAI country will be toward 
the realization of a predictable management and control. 

This will directly influence the IS architectures. In case of a strong 
UAI, the IS architecture and the applications could be more separated 
or isolated, and less integrated, because it is preferred to eliminate all 
uncertain events and unexpected events. Management has to be stable 
and without chaos. In a small PDI culture, also including a weak UAI, 
the IS architecture and the applications will be more integrated, 
because it provides convenience to many end users. 
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- Different perspectives of the ISM 
Masculinity versus Femininity also influences ISM. With the pattern 
of CLCF for a large PDI and high MAS culture, more attention will be 
paid to the several IS from the functional and technical perspective, 
because the management centred focus prefer achievements. 
Consequently, advanced functionalities and latest technologies are 
important perspectives to get the honour of doing an outstanding 
innovative job! With the pattern of CLCF for a small PDI culture with 
a low MAS (Femininity), more attention will be paid to the IS from 
the application point of view. In this case, users' satisfaction will be 
the most important perspective. 

- Different emphases on ISM 
The national cultural dimension L TO impacts also ISM. With the 
pattern of CLCF for large PDI culture, which has a high L TO, ISM 
emphasizes brand new IT products and slow updating of the 
applications. Since people in a high L TO culture pay more attention to 
future, new IT products can be used for a long period without being 
outdated. The slow updating ,of the applications can be planned 
carefully, so no unexpected situations will occur. 

With the pattern of CLCF for a small PDI culture, with a low L TO, 
ISM emphasizes mature IT products and quick updating of the 
applications. People in a low L TO culture pay more attention to the 
present than to the future. They would like to be satisfied as soon as 
possible. From a pragmatic point of view, mature IT products and 
quick updating can provide immediate satisfaction to all users. This 
also suits to the end users centred ISM. 

5. Conclusions 

The CLCF developed above contribute to a deeper understanding of the 
impact of national cultural differences on ISM. It also contributes to the 
analysis and design of an appropriate ISM in practice. The key 
achievements of the CLCF in this article can be formulated as following: 
- The CLCF created an important and clear relationship between 

national culture and ISM. Especially, the CLCF revealed what aspects 
of the national culture could impact ISM and what perspectives of the 
ISM might be influenced by national culture. 

- The CLCF helps to analyse national culture influences on ISM both in 
practice and in theory. Particularly, the CLCF present some deep 
insights in the different culture backgrounds of ISM actors. Therefore, 
the CLCF is useful for focusing on the most significant entities, such 
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as the most critical ISM actors, the most important contributions and 
benefits of the closed loop elements related to the ISM actors. 
The CLCF also presented some meaningful implications for an 
internationalised ISM. It can be helpful in answering several 
questions. For example: What are the orientations of the ISM concept? 
Who should be in the centre and play the prime role in ISM? What 
perspectives are emphasized? What kind of strategies (bottom-up or 
top-down) should be used etc. 

Globalisation invites people from different national cultural backgrounds 
to work together, and to communicate to each other. The same is true for 
an internationalised ISM. In ISM practice, we cannot expect, neither force 
that people from different culture backgrounds reacted as the same as we 
do. What the internationalised ISM need is to take into account the 
several cultural backgrounds and find out the proper way. In this regard, 
CLCF facilitates an approach that is meaningful and helpful for setting up 
an internationalised ISM taking into account the enormous impact of 
culture. 
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20 jaar 'Software Cost Estimation'; 
kunnen we nu beter schatten? 1 

Fred Heemstra 

Het was in het jaar 1986, dat Thea op omzichtige wijze aan mij 
kenbaar maakte, dat het een medewerker van een universiteit 
niet zou misstaan, een promotie-onderzoek uit te voeren. Voor 
mij, die tot die tijd als geestdriftig 'onderwijzer' het onderwijs 
als hoogste goed had beschouwd, kwam deze hint als van een 
andere planeet. Vertwijfeld heb ik weken doorgebracht met het 
peinzen over de gevolgen van Thea's opmerking. Hoe doe je dat, 
promoveren, en wat is een pas send onderwerp; want oak dat had 
Thea mij meegeven 'denk maar eens na over een interessant 
onderwerp '. 

Na wekenlang onrustig slapen en steeds weer wisselende lijstjes 
van mogelijke onderwerpen, vroeg Thea mij achteloos in het 
voorbijgaan in de D-gang " ... en?" Tegen dat ene woordje 
... en ... heb ik al die weken opgezien. In een slechte droom zie ik 
mij nag steeds, verkrampt en hologig van te weinig nachtrust, in 
die troosteloze en armetierige D-gang staan. Thea, niet wetend 
welk menselijk onheil hij had aangericht, negeerde mijn 
gestotter en schudde achteloos een serie interessante 
onderwerpen uit zijn mouw. "Denk hier maar eens over na, 
maar als ik jou was zou ik kiezen voor kosten schatten van 
software ontwikkeling". 

En zo is het dus gekomen. Vanaf 1986 ben ik me met dit onder
werp bezig gaan houden. Achteraf is gebleken dat Thea een 
feilloos gevoel heeft gehad voor de actualiteit van het onder
werp. Rand 1990 was het onderwerp 'hot'; het accent bij infor
matiesysteem ontwikkeling lag in die tijd op kostenbeheersing. 
Schatten van ontwikkelkosten speelde daarbij een cruciale rol. 
Thea heeft dat goed voorvoeld en zijn voorgevoel heeft mij geen 
windeieren gelegd. Zo bleek het geen probleem te zijn bedrijven 
voor dit onderwerp te interesseren en ideeen en concepten in de 

1 Dit artikel is een geactualiseerde en uitgebreide versie van het volgende artikel: Heemstra, 
F.J., Kusters, R.J .. Het schatten van software kosten: I 0 jaar later. In: lnformatie, september 
1999, jaargang 41, pp. 57-64 
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praktijk te toetsen. Ik heb daarbij dankbaar gebruik kunnen 
maken van Thea's onmetelijk netwerk. 

Mijn onderzoek began, op Theo 's advies met het antiquaries 
IBM onderzoek van Walston en Felix en het TRW onderzoek van 
Bary Boehm. Nu vele jaren later, blijken die onderzoeken nog 
steeds een akelige actualiteit te hebben. Wederom op Theo 's 
advies en bemiddeling heeft Twijnstra Gudde vee! praktijk
ondersteuning geboden bij mijn onderzoek. In het bijgevoegde 
artikel wordt een enquete uit 1988 aangehaald. Zander de 
(financiele) steun van Twijnstra Gudde had dit nooit uitgevoerd 
kunnen worden. Kostenbeheersing en kostenschatting bleek dus, 
toen, een schot in de roos te zijn. Nu, 16 jaar later, staat het 
onderwerp wederom volop in de schijnwerpers. In de afgelopen 
economische groei- en bloeiperiode hebben onderwerpen als 
kwaliteit, outsourcing, e-commerce en dergelijke de valle aan
dacht gehad. We zien nu dat aandacht voor kosten weer 
helemaal terug is. Jammergenoeg vind je die hernieuwde 
aandacht niet terug in het onderzoek. De tijd heeft wat dat 
betreft een beetje stilgestaan en nieuwe inzichten op het vlak van 
Software Cost Estimation zijn er nauwelijks. Misschien wordt het 
tijd voor een nieuw promotie onderzoek want de vraag 'welke 
gevolgen hebben de vernieuwede inzichten in software 
ontwikkeling voor het schatten en beheersen van softwarekosten, 
is gerecht-vaardigd. En zo staan we na twee decennia weer terug 
bij de vraag "hoe doe je dat nou, dat schatten van software
kosten". 

Samenvatting 
In 1988 werd in Nederland een grootschalig enquete-onderzoek uitge
voerd met als doe! het in kaart brengen van de stand van zaken over 'het 
schatten en beheersen van software kosten. De resultaten waren 
teleurstellend. Van kostenbeheersing in de software wereld was amper 
sprake. Hetzelfde enquete-onderzoek is in 1998 nog een keer uitgevoerd. 
Tussen '88 en '98 heeft onderzoek ertoe geleid dat meer inzicht en con
sensus is ontstaan over een geschikte aanpak om de ontwikkelingskosten 
van software te schatten en te beheersen. Het bekende Esprit project 
Mermaid is hierbij baanbrekend geweest. Het enquete-onderzoek in 1998 
had als doe! na te gaan of die geschikte aanpak c.q. de bevindingen uit 
onderzoek hun weg hebben gevonden in de praktijk en om na te gaan of 
een en ander geleid heeft tot betere schattingen en beheersing. In dit 
artikel worden deze resultaten gepresenteerd. 
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1. Inleiding 

In 1988 werd een omvangrijk onderzoek uitgevoerd om een beeld te 
krijgen hoe in Nederland ontwikkelingskosten van software projecten 
werden geschat en beheerst [5] [6]. De resultaten van dit onderzoek 
bevestigden bet bange vermoeden dat bet op dit vlak niet al te best was 
gesteld met de software industrie.Tien jaar later, lijkt bet erop alsof de 
ramp verhalen van destijds over uit de hand gelopen projecten steeds 
minder worden geboord. Dit zou kunnen betekenen dat bet vakgebied 
'schatten en beheersen van software ontwikkelkosten' volwassen is 
geworden en dat kostenbeheersing niet Ianger meer bet 'hot item' is zoals 
destijds. Of is deze conclusie misschien te voorbarig en zijn we in de loop 
der jaren zo gewend geraakt aan die belabberde situatie dat bet ons zelfs 
niet meer opvalt? 

Deze vraag vormde de aanleiding voor bet bier beschreven onderzoek 
waarvan de meest in bet oog vallende resultaten in dit artikel worden 
weergegeven. Om de vraag uberhaupt te kunnen beantwoorden en de 
situatie van 1988 met die van 1998 te kunnen vergelijken, was bet nodig 
een tweede onderzoek uit te voeren. Dit onderzoek moest bovendien zo 
veel mogelijk overeenkomen met bet oorspronkelijk onderzoek in 1988. 
Vandaar dat uitgegaan is van een identiek onderzoeksontwerp, -vragen, -
doelgroep e.d. 

Alvorens bet onderzoek en de resultaten ervan te beschrijven, wordt in 
sectie 2 een overzicht gegeven van soortgelijke onderzoeken, die gericht 
zijn om de state of the art van schatten van software ontwikkelkosten 
weer te geven. Vervolgens worden, in sectie 3, enkele woorden besteed 
aan, wat genoemd zou kunnen worden, 'best practices' op bet vlak van 
schatten en bebeersen van software ontwikkelkosten. Deze 'best 
practices' zijn gebaseerd op onderzoeksresultaten van de afgelopen 10 
jaar en zijn vertaald in zogenoemde ricbtlijnen. Deze ricbtlijnen of 'best 
practices' vormen de basis van de onderzoeksopzet die in sectie 4 wordt 
beschreven. In sectie 5 worden de meest in bet oog vallende 
onderzoeksresultaten weergegeven. Het artikel wordt afgesloten met bet 
formuleren van enkele discussie punten. 

Schatten en beheersen van software ontwikkelkosten: de stand van zaken 
In een uitgebreide studie brengen Mol0kken en J0rgensen [20] tien 
empriscbe onderzoeken naar bet schatten van software ontwikkelkosten 
en -tijd in kaart. Met deze tien dekken ze, naar mijn mening, de meest en 
zeker de belangrijkste onderzoeken, van de afgelopen 20 jaar af. In tabel 1 
worden de betreffende onderzoeken genoemd en met bebulp van enkele 
steekwoorden gekarakteriseerd. De gegevens in de tabel rnaken duidelijk 
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dat het gaat om omvangrijke onderzoeken (grote steekproeven) en een 
behoorlijke spreiding over de wereld. 

Tabel 1. Karakterisering van onderzoeken naar schatten van software 
ontwikkeling. (Literatuur: [12] [19] [22] [5] [6] [15] [16} 
[17] [18} [2] [21] [25] [30] [1].NRstaatvoorNietRandom 

Naam Jaar 
Steekproef Respons 

Land 
Steek Inter 

- Respons % proef view 

Jenkins 84 ?-72 ? V.S. NR Ja 
MacAuley 87 280-120 42,9% N-Zeeland NR Nee 

Phan 88 827- 191 23,1% v.s. NR Nee 
Heemstra 89 2659-598 22,5% Nederland NR Nee 
Lederer 91 400- 112 28,0% V.S. NR Nee 
Bergeron 92 374-89 23,8% Canada NR Nee 
Moores 92 115-54 47,0% G.B. NR Nee 
Standish 94 ?-365 ? v.s. NR Nee 
Wyden-

95 515-213 41,4% N-Zeeland NR Nee 
bach 
Addison 02 70-36 51,5% Z-Afrika NR Nee 

In tabel 2 wordt aangegeven wat de resu1taten - in termen van schatten en 
beheersen van tijd en kosten- van de onderzoeken zijn. Hoewel niet in 
aile onderzoeken dezelfde variabelen zijn gekozen, spreken de cijfers een 
duide1ijke taal, namelijk dat het niet bijster is gesteld met het beheersen 
van ontwikkeltijd en -kosten. 

Tabel 2. Onderzoeksresultaten 

len-
Ph an 

Heem- Lede- Berge- Stand 
sen stra rer ron ish 

% kosten 
34% 33% 33% 189% 

overschri j ding - -

% projecten duurder 
61% 70% 63% 84% dan begroot - -

% projecten goed-
10% - - 14% - -

koper dan begroot 
% tijd overschrijding 22% - - - 222% 
% projecten later af 

65% - 80% - 84% 
dan gepland 

% projecten eerder 
4% - -af dan gepland - -
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Extra aandacht verdient het onderzoek van De Standish Group. Vanaf 
1994 geeft het iedere twee jaar via de bekende 'Chaos studies' een state 
of the art overzicht van de k:waliteit van software ontwikkelprojecten [25]. 
Projectkwaliteit wordt hierbij gedefinieerd als de mate waarin het 
resultaat wordt opgeleverd, dat wil zeggen de software op tijd en binnen 
budget wordt opgeleverd en conform de specificaties wordt gerealiseerd. 
De projectk:waliteit is goed c.q. het project is succesvol als aan alle drie de 
voorwaarden is voldaan. De k:waliteit is twijfelachtig als men weliswaar 
binnen de planning en budget blijft, maar niet kan voldoen aan de 
afgesproken produktk:waliteit. Als het project voortijdig wordt beeindigd 
(te duur, te laat en niet de juiste produktk:waliteit), wordt er gesproken van 
slechte projectk:waliteit. In tabel 3 wordt aangegeven hoe de project 
kwaliteit zich, althans in de Verenigde Staten, de afgelopen jaren heeft 
ontwikkeld. De cijfers (gebaseerd op tienduizenden projecten) laten, met 
name bij de overgang van 2000 naar 2002 een duidelijke verbetering van 
projectk:waliteit zien (zie tabel 3). 

Tabe/3. De resultaten van de Chaos studies 

1994 1996 1998 2000 2002 
Project is succesvol 16% 27% 26% 28% 34% 
Project is mislukt 31% 40% 28% 23% 15% 
Projectk:wa1iteit is twijfelachtig 53% 33% 46% 49% 51% 

Concentreren we ons op het schatten en beheersen van ontwikkelkosten 
dan laten de Chaos studies zien dat in 1994 de werkelijke ontwikkel
kosten gemiddeld 189% hoger waren dan de oorspronkelijke kosten
schatting. In 1998 was dit percentage teruggelopen tot 69% en in 2000 tot 
45%. De mate van overschrijding van de tijdplanning is teruggelopen van 
222% in 1994 to 63% in 2000. Met deze cijfers uit 2000 komen de 
Standish resultaten in de buurt van de ander genoemde onderzoeken. 

Het algemene beeld dat uit de chaos studies naar voren komt is een 
duidelijke verbetering van projectk:waliteit; steeds meer projecten zijn 
succesvol en de mate van tijd- en kostenoverschrijding neemt significant 
a f. 

In het onderzoek van Mol0kken en J0rgensen wordt verder nagegaan 
welke schattingsmethoden worden gebruikt. In tabel 4 wordt hiervan een 
overzicht gegeven. Opvallend is dat het gebruik van 'formele' 
schattingsmodellen ver achterblijft bij de 'informele' methode intuitie en 
ervaring (door sommigen spottend ook wei 'over de duim schatten' 
genoemd). 
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Tabel 4. Het gebruik van schattingsmethoden 

~~ S':r: S'~ S't::D 
II CD II<.:::: II ~ 

-n weD Np.. OO(JQ -> 0\8 0(D \O(D 
-""c \C)rJJ ~g. 

'-' ...., 
'-' ...... \_.!§" 0 

~ 1>0 ::s 
n 
t:r' 

Schattings- % gebruik; meer dan be lang 
methode een methode mogelijk (1-4) 
Op basis Expert consultatie - 26% 86% 1.8 
van expert Intuitie, ervaring 85% 62% - 3.3 

Analogie - 61% 65% 2.5 
Op basis Modell en 13% 14% 26% 1.3 
van model Price to win - 8% 16% 1.2 

Parkinson - 21% 11% 1.6 
Overige Top down - - 13% 1.4 

Bottom up - - 51% 2.4 
Overige 12% - 0% 1.5 

Hoewel het onderzoek van Mol0kken en J0rgensen een uitstekend over
zicht geeft van in het verleden uitgevoerde onderzoeken op het gebied van 
schatten en beheersen van ontwikkelkosten en -tijd, geeft het niet aan 

of organisaties in de loop der jaren beter zijn gaan schatten en 
beheersen en 

- welke verbeteracties organisaties moeten uitvoeren (en uitgevoerd 
hebben) om beter te kunnen schatten en te beheersen. 

De onderzoeken van de Standish groep geven een antwoord op onderdeel 
a) en een aanzet wat betreft onderdeel b). In de volgende sectie wordt daar 
nader op ingegaan. 

Deze deels onbeantwoorde vragen zijn de aanleiding geweest voor het 
onderzoek dat in deze bijdrage wordt beschreven. Door de prestaties van 
organisaties op het vlak van schatten en beheersen van software 
ontwikkelkosten in 1988 en 1998 te vergelijken wordt een antwoord 
gegeven op vraag a. De tweede vraag is beantwoord door na te gaan in 
hoeverre organisaties zich conformeren aan 'best practices' wat betreft 
schatten en beheersen en door te onderzoeken of dat conformisme 
inderdaad heeft geleid tot betere schattings- en beheersingsprestaties. 

2. Schatten en beheersen van software kosten: 'best practices' 

Zoals in vorige sectie al is opgemerkt, geeft het Standish onderzoek voor 
een deel een antwoord op de vraag 'wat een organisatie moet doen om 
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software ontwikkelkosten beter te schatten en beheersen. Het onderzoek 
noemt tien voorwaarden waaraan voldaan moet worden om een software 
ontwikkelproject succesvol te laten zijn. Zoals eerder opgemerkt, wordt 
succes afgemeten aan de mate waarin de software op tijd, binnen budget 
en volgens spec's wordt opgeleverd. Het gaat om de volgende tien 
voorwaarden (in volgorde van belangrijkbeid en uitgebreid getoets via 
veldonderzoeken): 
I. Management commitment/steun 
2. Betrokkenheid van de gebruiker 
3. Ervarenheid van de project manager. (volgens bet Standish onderzoek 

worden 90% van de succesvolle projecten geleid door een ervaren 
project manager). 

4. Heldere bedrijfsdoelstellingen. 
5. Beperkte omvang en beperkte scope. (Hoe groter de projectomvang en 

hoe complexer en meeromvattend bet doel van de software is, hoe 
kleiner de kans op succes). 

6. Een standard software infrastructuur. (Volgens Standish is 70% van de 
code van applicatie van infrastructurele aard. Door gebruik te maken 
van een standard infrastructuur, kan de ontwikkelaar zicb concentreren 
op de gebruikersspecificaties. Hierdoor wordt veel onzekerheid en dus 
fmanciele uitglijders vermeden). 

7. Stabiele 'basiseisen' en van hieruit incremented ontwikkelen. (Het 
begrip basiseisen heeft betrekking op die rninimale set van eisen 
waarmee een eerste 'increment' opgeleverd kan worden). 

8. Een formele metbodologie. (Ontwikkelmetbode, project aanpak). 
9. Betrouwbare schattingen. 
10. Overige zaken zoals kleine rnijlpalen, goede planning, competente 

medewerkers, etc. 

Hoewel het voldoen aan deze voorwaarden zeker zal bijdragen tot een 
betere schatting en beheersing van ontwikkelkosten, geeft het geen of 
slechts indirect antwoord op vragen als 'hoe moet worden geschat (welke 
methoden, technieken, tools), wat moet worden geschat en door wie. De 
Standish voorwaarden zijn richtlijnen op een boger abstractie niveau en 
zijn door mij voor een deel vertaald/meegenomen in 'best practices' voor 
scbatten en beheersen (zie verder in deze sectie). 

Andere bronnen waaraan 'best practices' zijn ontleend, zijn bet Esprit 
project Mermaid [13], de ontwikkelingen op bet vlak van 'Software 
Process hnprovement' [ 4 ]- met als de meest be ken de exponent en bet 
'Capability Maturity Model' [10], ISO 9001 [23] en ISO 9000:2000 [11] 
[29] - en ontwikkelingen zoals 'Rapid Prototyping', 'Iterative Application 
Development' (bijv. [27]. Dit soort ontwikkelingen heeft bet mogelijk 
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gernaakt enkele 'verstandige' richtlijnen of 'lessons learned' te formu
leren die bij het schatten en beheersen van software ontwikkelkosten 
gehanteerd zouden kunnen worden. Deze verzameling richtlijnen wordt in 
deze bijdrage aangeduid als 'best practices'. Dat neemt niet weg dat we, 
indachtig het oude adagium dat er niet zo iets is als een 'a silver bullet' 
[3], te maken hebben met een weerbarstig vakgebied en als engineering 
discipline nogjong en groen is [24]. 

In het hier beschreven onderzoek wordt nagegaan of die theoretische visie 
op 'best practices' zijn weerslag heeft gevonden in de praktijk. Om deze 
check hanteerbaar te maken, zijn uit de verzameling richtlijnen enkele 
geselecteerd. Bij deze selectie zijn twee criteria gehanteerd. Het eerste, 
voor de hand liggende, criterium is dat de richtlijn als relevant is 
geaccepteerd door onderzoekers die actief zijn op dit vakgebied. Een 
bekend onderzoeksplatvorm in deze vormt de jaarlijkse European 
Software Control and Metrics Conference (ESCOM) en diens opvolger 
het Software Measurement European Forum (SMEF). Een compilatie van 
dit soort richtlijnen is gepubliceerd in Heemstra [8]. 

Een tweede criterium is dat informatie over een geselecteerde richtlijn 
'ingebakken' zit in het onderzoek van 1988. Is dat niet het geval dan is 
een zinvolle vergelijking niet mogelijk. Een klein voorbeeld kan dat 
illustreren. Stel dat als de richtlijn geselecteerd wordt 'bij het opstellen 
van een schatting moet men gebruik maken van rninimaal twee 
schattingsmodellen'. Onderzoek van de afgelopen 10 jaar heeft immers 
duidelijk laten zien dat het gebruik van rninimaal twee modellen leidt tot 
significant betere schattingen'. Als in 1998 de praktijk bevraagd is naar 
dit soort gebruik van modellen en een vergelijking 1988 gemaakt wil 
worden, dan is zo'n vergelijking slechts mogelijk, als ook in 1988 
gevraagd is naar het gebruik van schattingsmodellen. 

Uitgaande van de twee genoemde selectie criteria is tot de volgende 
verzameling richtlijnen ontstaan: 
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Richtlijn 1 zegt dat voor het schatten en beheersen van software 
kosten de uitvoering van voorcalculatie, registratie en nacalculatie een 
voorwaarde is; met andere woorden bantering van de basis 
beheerscyclus. 
Het opstellen van een kostenrarning is een taak die niet door slechts 
een persoon uitgevoerd dient te worden, bijvoorbeeld een specialist 
van een staf afdeling of de projectleider. Richtlijn nummer twee houdt 
in betrokkenheid van de verschillende belanghebbenden. Deze betrok
kenheid is van belang voor de acceptatie van een opgestelde 
kostenschatting en voor realisatie van een beter onderbouwde c.q. 
nauwkeuriger schatting. Deze richtlijn is onder meer een vertaling van 
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de Standish voorwaarden "betrokkenheid management" en 
"betrokkenheid gebruiker". 

- De derde richtlijn schrijft voor dat registratie ten behoeve van kosten 
beheersing niet beperkt mag blijven tot registratie van tijd en geld. 
Ook gegevens over de meest dominante kostenbepalende factoren 
dienen vastgelegd te worden. 
De vierde richtlijn gaat ervan uit dat voor het schatten en beheersen 
van software kosten gebruik gernaakt wordt van een of meerdere 
schattingsmethoden en dat deze methoden gebaseerd zijn op gegevens 
die afkomstig zijn uit de eigen organisatie. In het vakgebied spreekt 
men in dit verband van het principe 'Local for Local'. ' 

- Het gebruik van zogenoemde pararnetrische modellen, met name die 
modellen die gebaseerd zijn op het gebruik van funktiepunten, valt 
eveneens onder de categorie 'best practices'. Voorwaarde is wei dat 
deze modellen aangepast I gecalibreerd kunnen worden aan de 
omgeving waarin ze worden toegepast. 

Uiteraard is deze lijst van richtlijnen niet uitputtend. Zeker echter geldt, 
dat dit soort richtlijnen een belangrijk toegevoegde waarde heeft bij de 
realisatie van iets als een gedragscode van 'best practices'. Vandaar dat 
het interessant is na te gaan of naleving van deze richtlijnen iiberhaupt 
gebeurt en zo ja wat de consequenties hiervan is. 

3. Bet ooderzoek: ooderzoeksvrageo eo onderzoeksaanpak 

De kemvraag in het bier beschreven onderzoek luidt als volgt: 

Hoe goed worden de kosten van software projecten in 1998 geschat en 
beheerst in vergelijking met 1988 ? 

Uitgegaan wordt van de veronderstelling dat de software industrie tussen 
1988 en 1998 ongetwijfeld het een en ander heeft opgestoken hoe 
schatten en beheersen van software kosten verbeterd moet worden. 
Uitgaande van deze veronderstelling zijn twee hypothesen geformuleerd. 

De eerste hypothese luidt dat in 1998 meer organisaties zich gedragen 
volgens de regels van de 'best practices' c.q. meer richtlijnen volgen 
dan in 1988 het geval was. Deze hypothese wordt getoetst voor ieder 
richtlijn afzonderlijk en voor enkele combinaties van richtlijnen. 
De tweede hypothese is dat de organisaties in 1998 beter presteren, dat 
wil zeggen minder overschrijdingen hebben van kosten en 
doorlooptijd, dan die in 1988. De achterliggende aannarne is dat in 10 
jaar ontwikkelorganisaties het een en ander hebben bijgeleerd, 
bijvoorbeeld door meer volgens de genoemde richtlijnen te werken. 
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Om deze vragen te kunnen beantwoorden, is het onderzoek van 1988 in 
1998 herhaald. In beide onderzoeken is gebruik gemaakt van dezelfde 
onderzoeksopzet, dezelfde vragen en dezelfde doelgroep, zodat een 
onderlinge vergelijking van resultaten gewaarborgd is. In 1988 is naar 
2659 organisaties een schriftelijke vragenlijst verzonden. De onderwerpen 
waarop de organisaties zijn bevraagd, hadden betrekking op een breed 
scala van aspecten van schatten en beheersen van software kosten. Ret 
aantal respondenten was 597 (22.5%), behoorlijk hoog voor een 
schriftelijke enquete. Uit een nadere analyse bleek dat de respons een 
goede representatie was van de oorspronkelijk 2.659 aangeschreven 
organisaties. Dat betekende dus dat er geen sprake was van een over- of 
ondervertegenwoordiging van een bepaalde categorie respondenten. 

In 1998 zijn 1538 organisaties, eveneens door middel van een schriftelijke 
enquete, op dezelfde aspecten als in 1988 bevraagd. Ret aantal 
respondenten dit keer bedroeg 182 (11.8%). Ook nu weer bleek uit een 
nadere analyse dat de respons een redelijk betrouwbare afspiegeling 
vormde van de oorspronkelijke steekproef. Ret (relatieve) verschil in 
aantal respondenten - 22,5% versus 11,8% - kan mogelijk worden 
verklaard uit het ontbreken van een reminder voor de non-respondenten 
en het ontbreken van een incentive ( een boekwerkje over kosten
beheersing) voor de respondenten. Door een geringer onderzoeksbudget 
waren dit soort acties in 1998 helaas niet mogelijk. 

Er is naar gestreefd om de onderzoeken in 1988 en 1998 zoveel mogelijk 
gelijk te Iaten zijn. Dit betekent dat: 

de vragen uit beide vragenlijsten zoveel mogelijk gelijk zijn gebleven. 
Rier en daar zijn in de '1998-lij st' enkele verbeteringen doorgevoerd. 
de steekproeven in beide onderzoeken op identieke wijze zijn bepaald. 
Met behulp van dezelfde selectie criteria zijn vergelijkbare trekkingen 
gedaan uit dezelfde commerciele database. 

De volgende verschillen waren echter niet te vermijden: 
- Ret aantal organisaties in het tweede onderzoek is minder. 
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De formulering van enkele vragen is aangepast c.q. meer to-the-point 
gemaakt. De feitelijke inhoud van de vragen is echter intact gebleven. 
In het onderzoek in 1988 konden de respondenten bij een aantal 
vragen aileen maar kiezen uit de antwoordmogelijkheden ja en nee. 
Door deze inperking was in de 1988 resultaten te weinig nuancering 
mogelijk. Vandaar dat in het 1998-onderzoek twee additionele 
antwoordmogelijkheden zijn toegevoegd (te weten: vaak en sorns). 
Bij de beantwoording van de vraag 'welke schattingsmethoden c.q. 
modellen past U toe' kan de respondent kiezen uit een aantal 
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antwoordmogelijkheden. De mogelijkheden in 1998 zijn voor een dee! 
anders dan in 1988 om de simpele reden dat enkele methoden 
/modellen uit 1998 in 1988 nog niet bestonden. 

Hoewel erna gestreefd is om doe!, opzet een aanpak van beide 
onderzoeken zo vee! mogelijk op elkaar te Iaten aansluiten, maken 
bovenstaande verschilpunten duidelijk dat een directe onderlinge 
vergelijking toch met enige omzichtigheid dient plaats te vinden. De 
verschillen zijn echter niet zodanig dat een belangrijke doelstelling van 
het onderzoek 'een vergelijking van '88 en '98' in gevaar komt. Daar 
waar omzichtigheid geboden is, wordt niet nagelaten dat te vermelden. 

De structuur van het onderzoek is als volgt ingericht. Allereerst is een 
aantal vragen opgenomen om de respondenten te kunnen positioneren; bet 
betreft hier vragen over type en grootte van de organisatie. Dit soort 
vragen is nodig om de kwaliteit van het onderzoek te kunnen beoordelen 
( denk hierbij aan zaken als representativiteit en vergelijkbaarheid van 
enquetes). Na deze positioneringsvragen volgt een categoric vragen die 
inzicht probeert te geven in de mate waarin de genoemde 'best practices' 
worden nageleefd. In concreto gaat het bij deze tweede categorie om de 
volgende vragen: 

W ordt er een schatting gemaakt van een ontwikkelingsproject ? 
Worden door een ( ontwikkel)organisatie gegevens over 
kostenbeheersing vastgelegd ? 

- Over welke zaken worden gegevens vastgelegd ? 
- Wordt tijdens en/ofna afloop van een project de schatting vergeleken 

met de werkelijkheid (voorcalculatie versus nacalculatie)? 
- Wie wordt betrokken bij bet maken van een schatting ? 

Welke methoden worden gebruikt bij het opstellen van een scbatting? 
Welke scbattingsmodellen worden toegepast bij bet maken van een 
scbatting? 

De derde categoric vragen heeft als doe! inzicbt te krijgen in de 
verschillen tussen gepland I geschat budget (uitgedrukt in geld en tijd). 
De vierde categoric tenslotte is gericht op het in kaart brengen van 
factoren die de ontwikkelkosten van software beinvloeden. 

4. De resultaten: Kostenbeheersing in 1988 en 1998. 

4.1 Resultaten: richtlijnen versus praktijk 

In deze sectie worde de meest in het oog springende resultaten van het 
onderzoek gepresenteerd. Allereerst worden de resultaten besproken die 
betrekking hebben op de individuele 'best practices'. Daarna wordt 
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gekeken naar de resultaten in termen van overschrijdingen van kosten en 
doorlooptijd. Tenslotte wordt onder de categorie 'overige resultaten' 
enkele interessante bevindingen gepresenteerd. 

4.I.I Richtlijn I 
Voorwaarde voor schatten en beheersen van softwarekosten is uitvoering 
van voorcalculatie, registratie en nacalculatie; met andere woorden ban
tering van de basis beheerscyclus. 

Tabel 5: resultaten betreffende richtlijn I 

Schatten Registeren Nacalculeren 

1988 1998 1988 1998 1988 1998 

Ja 65,4% 38,2% 47,7% 33,1% 42,5% 30,4% 

Vaak 31,8% 33,1% 25,1% 

Soms 15,9% 20,7% 28,7% 

Nee 34,6% 14,1% 52,3% 13,0% 57,5% 15,8% 

Commentaren 
Zoals al eerder aangegeven, kon de respondent in het onderzoek van 1988 
slechts kiezen uit de antwoordmogelijkheden 'ja' en 'nee' terwijl in 1998 
er meer antwoordmogelijkheden waren. Als we ons in eerste instantie 
beperken tot alleen maar de antwoordmogelijkheid 'nee' dan zijn de 
verschillen gigantisch. Ook als we de antwoordmogelijkheden 'nee' en 
'soms' uit 1998 samenvoegen en vergelijken met het antwoord 'nee' uit 
1988 zijn de verschillen nog aanzienlijk (zie tabel6) 

Tabe/6: Verschillen in% tussen '88 en '98 (organisatie die enlofschatten en/of 
registreren en/of nacalculeren). 

Schatten Registeren Nacalculeren 

1988 1998 +I- 1988 1998 +/- 1988 1998 +I-

Soms 34,6 30 4,6 52,3 33,8 18,5 57,5 44,5 13 
+Nee 

Inderdaad kan geconstateerd worden, dat iets meer organisaties software
projecteD zijn gaan schatten, beduidend meer organisaties zijn gaan 
nacalculeren en nog meer organisaties zijn gaan registreren. De kern van 
richtlijn 1 is echter het uitgangspunt dat een organisatie die 'volwassen' 
bezig is met kostenbeheersing invulling dient te geven aan alle drie basis 
activiteiten uit de beheerscyclus dat wil zeggen dat zij en moet schatten 
en registreren en nacalculeren. Vergelijken we de cijfers uit 1998 en 1988 
op dit onderdeel met elkaar dan zien we een duidelijke verbetering (zie 
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tabel 7). In 1988 gaf 27% van de respondenten aan zowel te schatten, te 
registeren a1s na te calcu1eren. Tien jaar later is dit percentage opgelopen 
tot44%. 

Tabel 7: Verschillen tussen '88 en '98 (organisatie die im schatten en registreren 
en nacalculeren). 

Schatten + Registreren + Naca1culeren 

1988 1998 

Ja 27% 

JaNaak 44% 

4.1.2 Richtlijn 2 
Het opstellen van een kostenraming is een taak die niet door slechts een 
persoon uitgevoerd dient te worden, bijvoorbeeld een specialist van een 
staf afdeling of de projectleider. Richtlijn nummer twee houdt in 
betrokkenheid van de verschillende be1anghebbenden. Deze betrokken
heid is van be1ang voor de acceptatie van een opgeste1de kostenschatting 
en voor realisatie van een beter onderbouwde c.q. nauwkeuriger schatting. 

Tabe/8: De resultaten behorende bij richtlijn 2 

Betrokken 1988 1998 
% % 

Management van de ontwikkelingsafdeling 48,9% 75,8% 

Stafafdeling 22,8% 37,4% 

Ontwikkel team 22,6% 23,6% 

Project manager 36,7% 42,3% 

Klant 15,4% 15,9% 

Ander 8,9% 8,2% 

Gemiddeld betrokken aantal 1,55 2,03 

Commentaren 
Uit de tabel blijkt dat betrokkenheid van genoemde partijen in 1998 in 
aile gevallen hoger is dan in 1988. In sommige gevallen is dat enorm, 
zoals de betrokkenheid van het management van de ontwikkelafdeling, 
soms aanzienlijk (bij de stafafdeling) en soms marginaal (de overige be
trokkenen). Kijken we naar het gemiddeld aantal personen dat betrok-ken 
is bij het opstellen van een kostenschatting dan is een toename van 1.5 
naar 2 minder dan was gehoopt. Betrokkenheid van belanghebbenden 
gaat meestal verder dan een betrokkenheid van gemiddeld 2 personen c.q. 
partijen. Partijen die een belang en dus ook een betrokkenheid bij een 
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softwareproject hebben, zijn in ieder geval partijen als het 
projectmanagement, ontwikk:elteam, de opdracbtgever!klantlgebruiker. 

Vergelijken we de situatie anno 1998 met die van 1988 dan is bet nog 
maar de vraag of er sprake is van een verbetering. De toename van 
betrokk:enheid die er ecbt uitspringt is die van bet (algemeen) mana
gement Sommigen zullen dit interpreteren als een positieve ont
wikk:eling. Immers, eindelijk krijgt bet onderwerp kostenbebeersing de 
management aandacht die het verdient en die het zolang heeft moeten 
ontberen. Anderen zullen een negatieve uitleg geven aan zo'n grotere 
betrokkenheid door op te merken dat bet veelal commerciele en niet 
vakinhoudelijke argumenten zijn die het algemeen management banteert 
bij bet bepalen van kosten c.q. prijzen. Net zoals voor richtlijn 1 gold, 
moet de vreugde over een ogenschijnlijke verbetering getemperd worden 
- bet totaal aantal betrokkenen blijft immers beperkt en de enige echte 
grote sprong voorwaarts kan zowel negatief als positief geduid worden. 

4.1.3 Richtlijn 3 
Registratie ten behoeve van kosten beheersing mag niet beperkt blijven 
tot registratie van tijd en geld. Ook gegevens over de meest dominante 
kostenbepalende factoren dienen vastgelegd te worden. 

Tabe/9: Resultaten betreffende richtlijn 3 

Registratie van Kostenbepalende Factoren 1988 1998 

% % 

Geld 77,1% 92,2% 

Doorlooptijd 82,1% 83,7% 

K waliteit van de staf 42,0% 55,5% 

Gebruik van tools 54,9% 68,6% 

Middelen per fase 48,1% 58,1% 

Middelen per activiteit 42,0% 60,1% 
Omvang van de Software 62,0% 72,0% 
Kwaliteit van de Software 64,9% ·75,5% 

Hergebruik van Software 36,0% 58,4% 
Oorzaken van afwijkingen van het plan 73,0% 84,3% 

Commentaren 
Bij kostenbeheersing, of het nu gaat om het opstellen van een schatting, 
bet bijstellen van een schatting, nacalculatie of tussentijdse calculatie, in 
al deze gevallen vormen gegevens een belangrijke input. De kwaliteit van 
schattingen wordt immers in belangrijke mate bepaald door onder andere 
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de bescbikbaarbeid, betrouwbaarbeid, volledigheid etc. van dit soort 
kostenbepalende gegevens. Een eerste vereiste is dus dat organisatie deze 
gegevens vastleggen en 'bergebruiken' bij volgende schattingen en ber
schattingen. 

De tabel laat zien, dat in 1998 gegevens over aile kostenbepalende 
factoren vaker worden vastgelegd dan in 1988. Een eerste reactie is dan 
ook dat ricbtlijn nummer drie in de praktijk blijkbaar nageleefd lijkt te 
gaan worden. Tocb wekt het enige verbazing dat niet aile respondenten 
gegevens over de factoren 'doorlooptijd' en 'geld' registreren en dus bij 
deze factoren niet een score van 100% staat vermeld. Ook bij de 
kostenbepalende factor 'omvang' treedt iets vreemds op. Meer dan een 
kwart van de respondenten geeft te kennen geen gegevens vast te leggen 
over omvang. En dan te bedenken dat bijna alle onderzoeken op dit 
gebied unaniem zijn in hun uitspraak dat 'omvang' veruit de meest 
dominante kostenbepalende factor is. Een soortgelijke opmerking kan 
gernaakt worden over de factor 'kwaliteit'. Ook hiervoor is de score laag, 
terwijl kwaliteit in de praktijk als belangrijk wordt ervaren. De eerste 
indruk, dat bet wel goed lijkt te gaan met bet opvolgen van richtlijn drie, 
is gezien de onbevredigende scores bij sommige factoren, iets te 
voorbarig. 

4.1.4 Richtlijn 4 
Voor het schatten en bebeersen van softwarekosten dient gebruik gemaakt 
te worden van meerdere scbattingsmethoden. Deze methoden dienen ge
baseerd te zijn op gegevens die afkomstig zijn uit de eigen organisatie. 

Tabell 0: Resultaten betreffende richtlijn 4 

Schattingsmethoden 1988 1998 

% % 

De Expert methode 25,5% 37,4% 

De Analogie benadering 60,8% 35,7% 

Gebruik van Modell en 13,7% 15,4% 

Price-to-win I Commercii'He aanpak 8,1% 8,8% 

Parkinson I Capaciteit benadering 20,8% 12,6% 

Intuitie I ervaring 61,7% 52,2% 

De groepsbenadering 14,8% 

Andere 8,9% 1,6% 

Gemiddeld aantal gebruikte methoden 2,00 1,79 

253 



Hoofdstuk 4. Kosten en baten van lnformatiesystemen 

Commentaren 
In richtlijn nummer vier wordt uitgegaan van twee impliciete ver
onderstellingen. De eerste is dat geen enkele van de bestaande methoden 
van voldoende kwaliteit is om 'blind op te varen'. In zo'n situatie is het 
goed gebruik om meerdere methoden te gebruiken of zoals Van Vliet 
bepleit, een cascade van methoden [28]. De praktijk lijkt hieraan geen 
gehoor te geven, gezien de terugval sinds 1988 in het gebruik van 
meerdere methoden tezamen. 

De tweede veronderstelling luidt dat het vakgebied Software Engineering 
blijkbaar nog niet volwassen genoeg is om 'benchmarking' van een 
acceptabel niveau te realiseren en dat om die reden organisaties 
gedwongen zijn om bij het schatten en beheersen van software kosten op 
hun eigen ervaringsgegevens te vertrouwen [14] Dit soort gegevens 
kunnen in verschillende vorm aanwezig zijn. Expliciet, dat betekent 
vastgelegd op een of ander medium en impliciet, 'opgeslagen' in de 
geheugens van medewerkers. De voorkeur gaat uit naar formele 
registratie, daarbij gesteund door talrijke empirisch onderzoeksresultaten. 
De Analogie methode is de meest uitgesproken exponent van deze 
benadering. Hierbij wordt bij het opstellen van een schatting gezocht naar 
vergelijkbaarheid met reeds eerder uitgevoerde projecten/project 
activiteiten en worden oude schattingsgegevens hergebruikt. Kijken we 
naar de cijfers dan moeten we helaas constateren dat deze benadering 
sinds 1988 beduidend minder wordt toegepast; een slechte ontwikkeling. 
Onder de impliciete rnanieren van 'registratie' vallen de intuitieve 
benadering, de groepsbenadering en de expert methode, waarbij bij de 
laatste de beschikbaarheid van gegevens afhankelijk is van wat iemand -
een expert - zich nog kan herinneren. Dit soort benaderingen is weliswaar 
weinig nauwkeurig, subjectief en weinig professioneel, maar wordt, zie 
de cijfers in de tabel, desalniettemin veel toegepast. Door de opkornst van 
ontwikkelingsmethoden als Rapid Application Development was een 
toename van de capaciteitsmethode te verwachen. Een van de principes 
van deze aanpak is immers dat tijd en kosten worden gefixeerd en binnen 
deze opgelegde grenzen gewerkt wordt aan het bereiken van een zo goed 
mogelijk resultaat. Ten opzichte van 1988 is echter een duidelijke 
teruggang in het gebruik van de capaciteitsmethode waar te nemen. Ook 
een duidelijke teruggang valt waar te nemen bij de intuitieve benadering, 
gelukkig maar omdat veel organisaties deze aanpak interpreteren als 'over 
de duim schatten'. 

Hoe dan ook, alle methoden worden ruimschoots toegepast. Voor de 
volledigheid moet worden opgemerkt dat de groepsbenadering in 1988 
niet was opgenomen. Wellicht is dat een verklaring voor de hoge score 
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voor de rubriek 'overige' in dat jaar. De reden om deze benadering in 
1998 wei op te nemen als antwoordmogelijkheden heeft alles te maken 
met positieve resultaten van experimenten met deze benadering [9]. 

4.1.5 Richtlijn 5 
Het gebruik van zogenoemde parametrische modellen, met name die 
modellen die gebaseerd zijn op het gebruik van funktiepunten, valt 
eveneens onder de categorie 'best practices'. Voorwaarde is wei dat deze 
modellen aangepast kunnen worden aan de omgeving waarin ze worden 
toegepast. 

Tabe/11: Resultaten betreffende richtlijn 5 

Schattingsmodellen Aantal 

1988 1998 

COCOMO 4 2 

Estimacs 4 0 

FPA 45 10 

FPA variant 0 2 

PRICE-S 2 0 

QSM 0 0 

SLIM 3 0 

SPQR 0 0 

SEER 0 0 

In huis ontwikkelde modellen 0 10 

Overige 36 4 

Totaal 94 28 

Commentaren 
Net zoals in 1988 het geval, blijkt ook in 1998 het gebruik van 
parametrische modellen in de praktijk tegen te vallen Dit ondanks 
onderzoeksresultaten [26] die aangeven dat dit type hulpmiddel wei 
degelijk van nut kan zijn. Geconstaeerd kan worden een terugval in het 
gebruik van zogenoemde 'black box' modellen (SLIM and Price-S). Bij 
deze modellen is de interne logica van het model voor de gebruiker 
(veelal vanuit commercieel oogpunt) niet beschikbaar en zijn de onder
liggende gegevens niet afkomstig uit de eigen maar andere organisaties. 
In huis ontwikkelde modellen moeten - de titel geeft het al aan -
gebaseerd zijn op lokale gegevens. Funktie Punt Analyse, mits 'met 
verstand gebruikt', vereist lokale produktiviteitsgegevens. Omdat het 
grootste deel van de modelgebruikers aangeeft gebruik te maken van 'in 

255 



Hoofdstuk 4. Kosten en baten van Jnformatiesystemen 

huis ontwikkelde modellen' en/of FPA I FPA derivaten (22 van de 28) 
zou j e kunnen concluderen dat richtlijn 5 weerklank heeft gevonden in de 
praktijk. Het aantal cijfers waarover we hier beschikken is echter zo 
gering dat voorzichtigheid geboden is bij het trekken van conclusies. 

4.2 Resultaten: overschrijdingen 

In de tabellen 12 tot en met 15 worden de overschrijdingen ten opzichte 
van het geplande budget en doorlooptijd gepresenteerd voor de situaties 
1988 en 1998 2

• 

Tabel 12: Resultaten van overschrijdingen in doorlooptiJd 

Projectomvang 

Overschrijding klein gerniddeld groot erg groot 

1988 jl998 1988 1998 1988 1998 1988 1998 

<10% 79"/o 178% 56% 59% 49% 67% 44% 59% 

10 t/m50% 19% 0 38% 33% 39% 14% 25% 29% 

>50% 3% 6% 8% 12% 19% 31% 12% 

Totaal in aantal 460 jl58 343 80 148 35 49 18 

Tabel 13: Resultaten van overschrijdingen in doorlooptijd (aileen voor die 
respondenten die altijd en/of vaak en begroten, en registreren en 
nacalculeren) 

Project omvang 

Overschrijding klein gerniddeld groot erg groot 

1988 1998 1988 1998 1988 1998 1988 1998 
<10% 71 53 60 50 

-
10 t/m 50% 26 37 27 

~ >50% 3 10 13 

T otaal in aantal 69 38 15 8 

2 Zowel in 1988 als in 1998 is de respondenten gevraagd aan te geven (indien er sprake was 
van een overschrijding van het oorspronkelijke geldbudget I doorlooptijd) hoe groot deze 
gemiddeld waren (verdeeld over de omvang van automatiseringsprojecten) waarbij de 
volgende onderverdeling is gehanteerd: klein< 12 maanden, 12 maanden « gemiddeld < 48 
maanden, 48 maanden « groot < 200 maanden, erg groot » 200 maanden. 
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Tabel14: Resultaten overschrijdingen in budget 

Project omvang 

Overschrijding klein gemiddeld groot erg groot 

1988 1998 1988 1998 1988 1998 1988 1998 

<10% 63% 63% 38% 51% 38% 46% 37% 50% 

l0t/m50% 32% 32% 50% 38% 40% 37% 33% 31% 

>50% 5% 4% 11% 11% 22% 17% 31% 19% 

T otaal in aantal 270 156 214 79 104 36 36 17 

Tabel 15: Resultaten overschrijdingen in budget (aileen voor die 
respondenten die altijd en/of vaak en begroten, en registreren en 

nacalculeren) 

Project omvang 

Overschrijding klein gemiddeld groot erg groot 

1988 1998 1988 1998 1988 1998 1988 1998 

< 10% 79 50 67 56 

10t/m50% 20 45 19 44 

>50% 1 5 14 0 

T otaal in aantal 71 38 16 9 

Commentaren 
Uit de cijfers kunnen een aantal conclusies worden getrokken: 

Heel duide1ijk is dat het grootste deel van de projecten die de 
responderende organisaties uitvoeren zogenoemde kleine projecten 
zijn, dat wil zeggen projecten met een doorlooptijd van 12 maanden of 
minder. 
Juist bij deze grootste categorie blijken er geen verschillen te bestaan 
tussen de resultaten van 1988 en 1998. 
Bij aile andere categorieen is het beeld wisselend; soms een terugval, 
soms amper een vooruitgang en in enkele gevallen een opzienbarende 
verbetering ten opzichte van 1988. 

- Nemen we voor het gemak als belangrijkste maat voor verbetering de 
percentuele daling in overschrijdingen > 50% dan geeft dit onder
staand beeld. 
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Tabe/16: de percentuele daling in overschrijdingen > 50% 

Project omvang 
klein gemiddeld groot erg groot 
verbetering verbetering verbetering verbetering 

Doorlooptijd 1% -2% -7% 19% 

Doorlooptijd 1% 0% 5% 

De belangrijkste winst wordt gehaald bij erg grote projecten. Helaas is 
bet aantal projecten in deze categorie erg beperkt. 
Vergelijken we bet 'halen van tijd' met bet 'halen van geld' dan blijkt 
bij het bewaken van de doorlooptijd beter gescoord te worden. 
Het totale beeld is weinig optimistisch. Vanuit management perspec
tief wordt bier matig gescoord. 

5. Discussie 

De hamvraag in dit artikel was of de kosten van software ontwikkeling in 
1998 beter worden beheerst dan in 1988. Om deze vraag te kunnen 
beantwoorden zijn twee hypothesen geformuleerd. De eerste hypothese 
luidde dat in 1998 meer dan in 1988 wordt gewerkt volgens, de in dit 
artikel genoemde, 'best practices'. Hypothese 2 luidde dat in 1998 de 
overschrijdingen van kosten en tijd geringer zijn dan in 1988. 

Ten aanzien van de eerste hypothese wordt het volgende opgemerkt: 
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Bij 'best practices' 1 is een verbetering ten opzichte van 1988. In 1998 
zijn beduidend meer organisatie gaan schatten, registreren en 
nacalculeren; een toename van 17%. 
De resultaten ten aanzien van 'best practices' 2 Iaten een Iichte 
verbetering zien. Het aantal partijen dat betrokken wordt bij bet 
opstellen van een schatting, is tussen 1988 en 1998 Iicht toegenomen 
maar nog steeds bedenkelijk laag. De grotere betrokkenheid in 1998 
van bet algemeen management kan zowe1 positief als negatief worden 
ge1nterpreteerd. 
Als bet gaat om bet registeren van gegevens over factoren die de 
ontwikkelkosten bepalen ('best practices' 3), zien we een verbetering 
ten opzichte van 1988. Op alle genoemde factoren wordt beter 
gescoord. 
De conclusies over 'best practices' 4 zijn minder positief. Hoewel 
meer gegevens over kostenbepalende factoren wordt vastgelegd, 
wordt minder gebruik gemaakt van de analogie methode, een van de 
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weinige methode die zich kenmerkt door een expliciet gebruik van 
geregistreerde ervaringsgegevens. 
Combineren we 'best practices' 1 en 4 dan is het beeld nog rninder 
gunstig. Als we ervan uitgaan dat een organisatie die 'volwassen' met 
kostenbeheersing omgaat, voor elk project een kostenschatting opstelt, 
gegevens vastlegt, nacalculeert en schattingen baseert op vastgelegde 
ervaringsgegevens, dan zijn er maar weinig van de responderende 
organisaties die aan al die voorwaarden voldoen. In 1998 bijvoorbeeld 
geldt dat voor maar 14 van de 182 organisaties. 
Bij het trekken van conclusies over het werken volgens 'best 
practices' 5 is voorzichtigheid geboden. De aantallen zijn te gering om 
harde uitspraken te rechtvaardigen. Desalnietternin is er tendens in de 
richting van in huis ontwikkelde, op funktie punten gebaseerde 
modellen. 

Al met al kan worden geconcludeerd dat ten opzichte van 1988 een Iichte 
vooruitgang is geboekt. 

Ten aanzien van hypothese 2 geldt het volgende: 
De constatering van een niet erg gunstig beeld, zou weinig om het lijf 
hebben, als de 182 responderende organisaties een goede staat van dienst 
zouden hebben op het vlak van kostenbeheersing en kostenschatting. Dit 
is niet het geval zoals de cijfers tonen. Slechts de helft van de 
respondenten geeft aan de kostenoverschrijdingen binnen de 10% te 
houden. Bij doorlooptijd overschrijdingen is het beeld iets gunstiger: 
ongeveer tweederde van de respondenten geeft dat de doorlooptijd van 
projecten gerniddeld rninder is dan 10%. 

Een Iichte maar niet onbelangrijke verbetering ten opzichte van 1988 is 
een afname van de mate waarin kosten en doorlooptijden van ontwikkel
projecten worden overschreden. Het is te voorbarig om te concluderen dat 
deze verbetering toe te schrijven is aan het beter naleven van de 
richtlijnen. Zo'n directe relatie kan aileen maar worden gelegd als een 
voldoende groot aantal organisaties over een langere periode zouden zijn 
'gevolgd'. 

Desondanks mag toch voorzichtig worden geconcludeerd dat in het 
beschreven onderzoek een positieve relatie gelegd kan worden tussen 
twee bevindingen namelijk dat de richtlijnen in 1998 beter worden 
nageleefd dan in 1988 en dat er beter wordt gescoord, dat wil zeggen 
rninder overschrijdingen plaatsvinden. 
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Tijd voor Productiviteit: 
Het Leitmotiv van 50 jaar ICT beleid 

Theo-Jan Renkema 

Sam en vatting 
De ontwikkeling, de verspreiding en het gebruik van ICT heeft sinds de 
tweede helft van de vorige eeuw een imposante vlucht genomen, en het 
einde hiervan lijkt nag lang niet in zicht. Vanaf het begin van de 
toepassing van ICT heeft echter de vraag gespeeld wat deze technologie 
eigenlijk oplevert en hoe we kunnen zorgen dat ICT optimaal bijdraagt 
aan ondernemingsdoelstellingen, of deze zelfS mede bepaalt zonder a/ te 
vee! afbreukrisico 's te willen nemen. Gevoed door de software crisis, de 
tegenvallende resultaten van vee! ICT projecten en meer recent door het 
debat omtrent de "nieuwe economie ", is deze thematiek bekend geworden 
als het vraagstuk van de ICT productiviteit. Vee/ van de historische en 
meer moderne inzichten op het gebied van ICT beleid hebben in Jette het 
inlossen van de belofte van ICT productiviteit als Leitmotiv gehad. Ook 
Theo Bemelmans heeft in zijn denken en doen, soms expliciet en soms 
impliciet, vele bijdragen geleverd aan het beter Iaten renderen van !CT. 
Verwacht wordt dat de productiviteitsvraag in de toekomst hoog op de 
agenda van het management van ondernemingen blijft. Deze bijdrage 
gaat op de achtergrond, historie, (on)mogelijkheden en toekomst
verwachtingen van het productief toepassen van ICT in organisaties. 

1. Inleiding 

Vanuit een historisch perspectief wordt meer en meer duidelijk dat de 
toepassing van ICT in maatschappij en organisatie onderhevig is aan een 
complexe, uiterst zichtbare maar bijzonder moeilijk te ontrafelen paradox. 
De tecbnologische ontwikkeling en de sterke verwevenbeid van ICT met 
de strategie, inrichting en operaties van organisaties maken dat ICT 
alomtegenwoordig en van essentieel, dikwijls vitaal belang is. Vrijwel 
geen enkele publieke of private organisatie van enige omvang kan het 
zich veroorloven om geen "governance" ofwel beleid inzake de ICT 
portfolio te ontwikkelen. Tegelijkertijd is het bijzonder moeilijk gebleken 
om ICT effectief, efficient en met succes in te zetten. ICT projecten staan 
bekend om hun slechte beheersbaarheid, vele athankelijkheden en risico's 
en worden veelal gekenmerkt door forse budgetoverschrijdingen, te lange 
doorlooptijden en tekortschietende functionaliteit. Het praktiseren van een 
dergelijke aanpak gedurende meerdere jaren leidt veelal tot een situatie 
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waarin het ICT landschap meer een blok aan het been van innovatie is of 
zelfs een operationeel risico van formaat vormt. Daarbij komt dat het 
eenduidig vaststellen van de bijdrage van ICT aan de winstpositie en 
rentabiliteit van organisaties geen sinecure is. Een complicerende factor 
daarbij - en met vooruitziende blik door Theo Bemelmans gesignaleerd -
is het ontstaan van ICT infrastructuren. 

Sinds Nobel prijswinnaar Robert Solow stelde "you see computers every
where, except in the productitivity statistics" [ 1] worden deze vraag
stukken als onderdeel gezien van wat de "productiviteitsparadox" is gaan 
heten. Business managers stuiten op een ijzeren houdgreep waarin 
technologische mogelijkheden en business voordelen elkaar lijken te 
houden. ICT biedt veel mogelijkheden om grote stappen te maken op het 
gebied van product-, procesinnovaties en concurrentievoordeel. Sterker 
nog, zonder de juiste ICT kan de ondememing achterop raken, of zelfs in 
een neerwaartse spiraal belanden. Maar rendement en risico's van ICT 
zijn bijzonder moeilijk in te schatten, tastbaar te maken, en te beheersen 
als een project op de rails staat. Deze paradox heeft in het verleden, in 
"goede" en in "slechte" tijden maar al te vaak geleid tot een slechte 
onderbouwing, gebrek aan "checks and balances" of zelfs willekeur bij 
majeure, kapitaalintensieve ICT projecten. 

Het is mijn stelling dat deze zoektocht naar ICT productiviteit in wezen 
de kern van het ICT beleid - en wellicht van het vakgebied informatie
systemen - van de afgelopen jaren en van de toekomst vormt [2]. De 
labels zijn weliswaar in de loop der tijd veranderd, van "informatie
planning" naar "ICT strategie" en tegenwoordig "business-ICT 
alignment", maar het Leitmotiv niet. 

Theo Bemelmans heeft binnen deze zoektocht pionierswerk verricht. Hij 
heeft dat gedaan door ICT als middel in plaats van doel te zien, door niet 
het primaat of zelfs het dictaat van de technologie te accepteren, door het 
vakgebied multidisciplinair te benaderen, en zich niet te Iaten leiden door 
de waan van de dag. Voor hem is het primair altijd de vraag geweest hoe 
we ICT zodanig kunnen inzetten dat organisaties er beter van worden; in 
of zijn eigen woorden door "gemak, gewin en genot" te bieden [3]. Beter 
kan ICT productiviteit eigenlijke niet worden ornschreven. 

2. ICT als sleuteltechnologie voor innovatie 

Het belang van ICT voor organisaties is de afgelopen decennia enorm 
toegenomen, en het lijkt erop dat we nog maar aan het begin staan van 
een ingrijpende digitalisering van bedrijfsactiviteiten. Aileen al de feiten 
over de prijs/prestatie ontwikkeling van geheugencapaciteit, de reken-
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kracht en de miniaturisatie van computers is enorm; een moderne Play 
Station spelcomputer van tegenwoordig kan al meer dan de kamergrote 
computers die in jaren zestig nog voornamelijk voor technisch-weten
schappelijke doeleinden werden ingezet. In dertig jaar tijd vertoont de 
geheugenontwikkeling van IBM computers een verbeteringsfactor van ca. 
100.000. In 2006 zijn Intel computerchips 1000 rnaal krachtiger dan tien 
jaar eerder en kosten nog maar 10% van de prijs. 

In de beginjaren van ICT inzet in organisaties werd vooral geauto
matiseerd om kosten te besparen in ondersteunende processen. Managers 
zijn zich de laatste jaren steeds meer gaan realiseren dat ICT niet aileen 
een stroornlijnings- en efficiencyinstrument is, maar vooral ook een 
instrument om de effectiviteit en de marktpositie van de organisatie te 
verbeteren. De stormachtige ontwikkeling van Internet en £-business en 
het feit dat zij zelf gebruiker werden van ICT (e-mail, PDA's, mobiele 
telefonie, etc.) heeft daar zeker aan bijgedragen. ICT is in staat om 
beperkingen op het gebied van tijd, plaats en schaalgrootte op te heffen, 
en aangewakkerd door de recente trend naar mobiele technologie, maakt 
ICT daardoor volstrekt andere vormen van inrichting, processen, wijzen 
van zakendoen, producten en diensten mogelijk. In vrijwel elke branche 
vormt ICT de sleuteltechnologie om tot vernieuwing te komen, bij
voorbeeld: 
1. Productinnovaties worden mogelijk door "embedded systems" in b.v. 

auto's, huishoudelijke en medische apparatuur, en zelfs door micro
chips in menselijke organen. 

2. De logistieke infrastructuur van industriele en handels-onder
nemingen is door massale implementaties van "enterprise systems" 
volstrekt veranderd door snelle, gemtegreerde informatie over aile 
producten, voorraden en klanten heen. 

3. Klanten kunnen daarbij door ope-commerce gebaseerde front-office 
systemen zelfstandig produktinformatie opvragen, produkten bestel
len, en order- en factuurstatussen opvragen. 

4. In de financi<He dienstverlening is ICT het productiemiddel bij uitstek 
geworden, veel processen worden vrijwel geheel zonder menselijke 
interactie uitgevoerd (b.v. "straight through processing" van effec
tenorders, Internet bankieren, geld- en betaalautornaten). 

5. Het wordt mogelijk om gedeeltes van de waardeketen uit te besteden 
("business process outsourcing") waarbij ICT als "informatielijm" en 
coordinatie-technologie fungeert. 

6. Professionele dienstverleners werken 24 uur per dag, overal ter 
wereld aan produktontwikkeling. 
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7. Onderwijsinstellingen geven op afstand virtueel college en 
verzorgen viae-learning onderwijs dat wordt toegesneden op de indi
viduele onderwij sbehoefte. 

Elke opsomrning van voorbeelden van vemieuwende ICT schiet welhaast 
per definitie tekort. Vrijwel iedereen kan aansprekende voorbeelden uit 
zijn of haar professionele of thuissituatie geven waaruit blijkt dat de aard 
en het tempo van innovatie in onze hedendaagse samenleving worden 
bepaald door de mogelijkheden van ICT. ICT kan derhalve als een 
"sleuteltechnologie" worden betiteld, met maatschappelijk innovatieve 
effecten die vergelijkbaar zijn met de opkomst van de boekdrukkunst, de 
stoommachine, of elektriciteit. 

Als neveneffect zijn volstrekt nieuwe ondemerningen en bedrijfstakken 
ontstaan (b.v. dot.corns, call centers, internet-providers). De ICT branche 
is een bedrijfstak van formaat geworden en ICT bestedingen maken 
inrniddels een fors onderdeel uit van onze nationale econornie. Door 
definitiekwesties is het niet eenvoudig om eenduidige cijfers over de 
omvang hiervan te geven, maar een aantal relevante waamerningen is de 
volgende: 
1. Het CBS gaat ervan uit dat de omvang van de ICT sector (hardware, 

software en diensten) in 2000 ca. € 17.3 mrd was [4] (zie Tabel1). 
2. Een recente schatting schat deze bijdmge hoger in en gaat uit van een 

omvang van de ICT activiteiten in Nederland op van ca. € 50 miljard 
[5]. 

3. Op wereldschaal vertegenwoordigt ICT ca. 10% van aile economische 
activiteiten [ 6]. 

Op ondememingsniveau leggen ICT bestedingen een substantieel beslag 
op de beschikbare middelen. In grote organisaties gaat tot 50% van de 
investeringen op aan ICT en in informatie-intensieve bedrijven maken 
deze tot 30% uit van de totale kosten [2, 7, 8]. 

Tabel 1: JCT uitgaven overheid en bedrijfsleven (in € mrd.) 

'95 '96 '97 '98 '99 '00 

Hardware 3.0 3.5 3.9 4.1 4.5 4.8 

Software 2.2 2.6 3.4 4,6 5.3 5.9 

ICT diensten 2.4 3.1 4.3 5.0 5.9 6.6 

Totaal 7.6 9.2 11.6 13.7 15.7 17,3 

Bran: CBS [4} 
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3. ICT in soorten en maten 

Voor de meeste organisaties vormt bet bescbikken over de juiste ICT een 
belangrijke voorwaarde om te concurreren, niet aileen nu, maar vooral in 
de toekomst, waarbij deze infrastructuur bepalend zal zijn voor het 
innoverend vermogen van de organisatie. De impact, voordelen, alsmede 
de daarmee gepaard gaande inspanningen en mogelijke nadelen als onder
werpen van ICT beleid zijn daarmee ook veranderd. 

3.1 Automatiseren, informatiseren en transformeren 

Globaal gesproken zijn bij de toepassing van ICT naar rnijn ervaring drie 
(niet per se sequentiele) fasen te onderkennen, die overigens per branche 
en per organisatie kunnen verschillen. Tevens kan de actuele ICT 
portfolio van een hedendaags bedrijf uit projecten met een verschillend 
accent bestaan, en zelfs een project kan diverse impacts in zich verenigen. 

3.1.1 Automatiseren 
In de automatiseringsfase wordt ICT toegepast voor bet 'stom' autorna
tiseren van handmatig werk in ondersteunende, adrninistratieve processen. 
Voorbeelden zijn bijvoorbeeld salarisadrninistratie, grootboekbeheer en 
boekhouding, voorraadadministratie en magazijnbeheer. De verschillende 
toepassingen worden in veel gevallen geisoleerd van elkaar opgezet, 
waardoor 'eilandautomatisering' ontstaat. De belangrijkste doelstelling 
van deze automatisering is om kosten te besparen door middel van 
verregaande stroornlijning van de processen. Er is in dit stadium nog 
nauwelijks sprake van een beleidsvraagstuk ten aanzien van ICT, 
aangezien de kosten beperkt zijn en de baten zichtbaar gemaakt kunnen 
worden in aantoonbare kostenbesparingen. Doordat de vraag naar 
autornatisering groter is dan bet aanbod, ontstaat een software crisis, 
waarin concessies worden gedaan aan de kwaliteit van de aanbieders en 
hun producten [9]. 

3.1.2 lnformatiseren 
In de informatiseringsfase wordt de stap gezet naar de integratie van ICT 
toepassingen in de hele organisatie. Deze toepassingen worden gebruikt 
om besturende processen (bijvoorbeeld management information systems 
en decision support systems) beter in te richten en de primaire 
productieprocessen te optimaliseren (bijvoorbeeld door flexibele robots in 
te zetten in de industrie). Ret besef dringt door dat een goed opgezet 
stelsel van ICT voorzieningen bijdraagt aan de effectiviteit van de 
bedrijfsvoering, bijvoorbeeld doordat bet aantal processtoringen afneemt 
en de dienstverlening klantgerichter wordt, en wellicht concurrentie
voordeel kan afdwingen. Ret gaat om indirecte bedrijfsbaten die pas op 
lange terrnijn effect sorteren. Maar nu ontstaat er ook in toenemende mate 
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een beleidsvraagstuk: de baten zijn steeds moeilijker hard te maken (er 
bestaan steeds meer "zachte" baten of "intangibles"), terwijl de kosten 
aanzienlijk (en uiterst zichtbaar) stijgen. Daarbij komt dat ICT projecten 
nog al eens uit de hand !open of zelfs als een faliekante mislukking 
worden gezien. Steeds uitdrukkelijker vragen managers zich af of de 
baten wel opwegen tegen de kosten, en de eerste methoden voor 
beheersing van systeemontwikkeling en informatieplanning ontstaan (b.v. 
SDM, BSP en ISP). 

3.1.3 Transformeren 
In de transformatiefase, tenslotte, maakt ICT deel uit van de bedrijfs
infrastructuur en bepaalt (mede) de inrichting van de hele waardeketen 
(van 'zand tot klant'). Dankzij ICT kunnen de interne en exteme 
organisatie aanzienijk beter worden ingericht (bijvoorbeeld het 
doorbreken van functionele grenzen met ERP en workflowsystemen, en 
ketenvorming met exteme partners door E-business). Ook staat ICT 
dikwijls aan de basis van product- en dienstinnovaties (zoals embedded 
software in professionele apparatuur en consumentenproducten of loyalty 
programma's door smart cards). Ondememingen beseffen echter dat het 
concurrentievoordeel van dergelijke innovaties veelal slechts tijdelijk is. 
ICT wordt vooral ingezet om concurrentienadeel te voorkomen. Niet 
inzetten van ICT betekent immers het risico !open dat men niet beschikt 
over de juiste infrastructuur om op tijd te kunnen inspelen op ver
anderende markten, andere eisen van klanten, en nieuwe strategieen van 
de concurrent. ICT beleid heeft een veelomvattend karakter gekregen en 
richt zich op het plannen van de toegevoegde waarde van ICT voor de 
ondememing, in relatie tot andere verbeteringen in de bedrijfsvoering. 
Hierbij gaat het er om de financiele en niet-financiele voordelen alsook de 
risico's van ICT initiatieven tastbaar te maken. Dit blijkt niet 
gemakkelijk, en euforie rondom het ontstaan van de "nieuwe economie" 
bemoeilijkt het kritisch kijken naar de toegevoegde waarde van ICT. 

3.2 Mis1ukkingen en tegenvallende resultaten 

Binnen deze ontwikkelingen blijkt het bijzonder moeilijk te zijn om tot 
een productieve inzet van ICT te komen. De resultaten van praktijk 
onderzoek schetsen een zorgwekkend beeld [2, 5, 6]: 
l. Slechts 50 procent van de uitgevoerde ICT projecten wordt als 

succesvol ervaren. 
2. Bedrijven schatten dat 20 procent van al hun ICT uitgaven wordt 

verspild. 
3. Zo'n 30 tot 40 procent van de projecten zou geen netto bijdrage 

leveren. 
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4. Rond de 70 procent van de ICT inzet lijkt uiteindelijk nauwelijks 
rendement op te leveren. 

Naast vele succesverhalen zijn er verschillende cases bekend van ICT 
projecten die als mislukkingen of zelfs als rampen worden betiteld. Deze 
vormen vaak een dankbaar onderwerp van media en de meer populaire 
literatuur. Dicht bij huis kennen we b.v. allemaal het mislukken van de 
automatisering van de studiefinanciering. Veel bekendheid is gegeven aan 
het stoppen van het geautomatiseerde effectensysteem van de Londense 
Beurs na het spenderen van 80 milj oen Eng else ponden en het neerstorten 
van de Ariane 5 ten koste van 500 miljoen dollar. Onlangs werd berekend 
dat aileen al in de V.S. de kosten van foutieve software jaarlijks 60 
miljard dollar bedragen en dat in Nederland jaarlijks ongeveer 8 miljard 
euro wordt verspild [5,10). 

4. ICT en productiviteit 

Kennelijk is het niet gemakkelijk om ICT op een productieve manier in te 
zetten. ICT heeft mijns inziens een aantal generieke kenmerken die de 
consequenties van ICT inzet en de mogelijke voordelen daarvan moeilijk 
voorspelbaar en beheersbaar maken. Zo gaat de technologische 
ontwikkeling enorm snel; de vernieuwing van nu is als het ware de legacy 
van morgen. ICT beslissers en beleidsmethoden kunnen nauwelijks 
overweg met het tempo waarin de mogelijkheden van de techniek zich 
ontwikkelen. ICT heeft vele abstracte, immateriele kenmerken die pas 
zichtbaar worden bij het feitelijke gebruik van systemen. Dit maakt het 
niet gemakkelijk om tot goede specificaties van ICT eisen te komen en de 
wenselijkheid van een ICT project af te wegen tegen de maakbaarheid en 
betaalbaarheid. Ook geldt dat de vastlegging van veel informatie relatief 
duur is, maar dat de reproductie van eenmaal ontwikkelde systemen 
goedkoop is. 

4.1 Beleid en management 

AI met al heeft ICT een zeer sterke verwevenheid met vrijwel het hele 
scala aan bedrijfsactiviteiten. Pure ICT projecten bestaan nauwelijks 
meer, zeer technische vervangingsprojecten daargelaten. Het gaat in de 
praktijk doorgaans om "business development" projecten met comple
mentaire effecten op het terrein van organisatie-inrichting, procesontwerp, 
maar ook cultuur en gedrag. Deze meerdimensionale ICT consequenties 
maken het bijzonder moeilijk om eenduidig de mogelijke, gewenste of 
ongewenste, effecten van ICT vast te stellen en de uiteindelijke 
bedrijfsresultaten aan ICT toe te rekenen. 
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De kosten van ICT vonnen een specifiek probleemgebied. Deze zijn 
doorgaans hoog en vertonen vanaf de start van een project vaak een 
onvoorspelbaar verloop Bovendien worden kosten bij de initiele project
aanvraag dikwijls onderschat. Dit kan zijn omdat iemand het project 
graag goedgekeurd wil zien, maar ook omdat de kosten over de totale 
looptijd van een systeem ("Total Cost of Ownership" ofwel ''TCO") 
worden onderbelicht. ICT onderhoud en beheer slokt een groot gedeelte 
van de totale ICT kosten op. Veel ICT projecten maken eveneens gebruik 
van het verschijnsel dat kosten over het algemeen dalen bij een 
intensiever gebruik ("economies of scale") en bij aanwending door 
meerdere gebruikers ("economies of scope"). 

Hiernaast wordt meestal vergeten dat een project allerlei neveninspan
ningen met zich meebrengt. Indirecte organisatorische kosten vloeien 
bijvoorbeeld voort uit het integreren van nieuwe werkwijzen in de 
bestaande werkwijzen en het leren omgaan met nieuwe technologieen. 
Een gevolg daarvan is dat ICT inzet gepaard gaat met aanzienlijke 
onzekerheden. Deze houden een risico in voor de uiteindelijk te behalen 
resultaten. Risico's bevinden zich bijvoorbeeld op het gebied van 
implementatie, als gevolg van weerstanden tegen verandering. Tevens 
kan het toepassen van innovatieve technologie nog niet eerder ervaren 
technische problemen opleveren. Daarnaast is het risico aanwezig dat een 
organisatie wel haar ambitieniveau haalt, maar dat de concurrenten dit 
nog beter doen. Omgaan met risico's betekent dat men deze probeert te 
herkennen en waar mogelijk te beheersen. 

Een laatste punt dat dikwijls speelt bij het succesvol toepassen van ICT 
betreft de afstemming tussen verschillende stakeholders. Vaak ontstaan 
communicatieproblemen door verschillen in achtergrondkennis en exper
tise van betrokkenen (bijvoorbeeld lijnmanagement, materiedeskundigen, 
projectrnanagers, ICT specialisten, controllers). Hierdoor is het niet altijd 
duidelijk of iedereen dezelfde beeldvorrning heeft over de wenselijkheid 
en haalbaarheid van de gekozen oplossingen. De afstemming tussen 
betrokkenen is eveneens onderhevig aan belangencon:flicten. Elk besluit 
wordt genomen tegen de achtergrond van verschillende intenties, wensen 
en voorkeuren van belanghebbenden. Afuankelijk van de precieze 
verdeling van deelbelangen rondom ICT heeft de beleidsvorrning een 
meer of minder gedragspolitiek karakter 

4.2 Tegenva1lende verwachtingen en keerzijdes 

Veel van de verwachtingen omtrent de inzet van ICT zijn geen 
bewaarheid geworden. Zo heeft ICT niet tot massale werkloosheid geleid 
en zijn er geen papierloze kantoren ontstaan. Zelfs de voorspelling dat 
thuis- en telewerk tot minder file's en concentratie van kantoren zou 
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leiden is niet uitgekomen. De vrees dat bestaande ondernemingen plaats 
zouden maken voor dot.com's heeft plaats gemaakt voor de overtuiging 
dat slechts ondernerningen die fysiek contact met de klant koppelen aan 
elektronische communicatie de toekomst hebben ("bricks and clicks"). 
Ook heeft ICT nieuwe risico's en bedreigingen met zich meegebracht. 
Virussen, spam-mail en pop-up schermen op het Internet zijn 
langzamerhand verworden van kleine irritaties tot een serieuze rem op een 
succesvolle ICT ontwikkeling. Maar organisaties zijn ook door hun 
"mission critical" systemen zeer afhankelijk geworden van werkende 
ICT, veel infomatie-intensieve organisaties komen de werkdag nauwelijks 
door zonder ICT. Op maatschappelijk niveau is discussie ontstaan over 
moderne informatieziektes als RSI of Internetverslavingen. V elen vrezen 
een digitale tweedeling tussen informatie "have's" en "have nots" of 
tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden. 

5. Hoe kunnen we ICT productief aanwenden? 

De noodzaak en voordelen van systematische en gestructureerde 
managementaandacht voor ICT lijken evident. Toch blijkt dat slechts 
weinig organisaties erin slagen om stelselmatig op een goede manier met 
ICT om te gaan. Aan methoden ligt dat dit niet, er bestaat een 
indrukwekkende serie geschriften over informatiebeleid en -planning er 
zijn zelfs al jarenlang vele methoden beschikbaar die zich specifiek 
richten op kosten/baten analyse [11, 12]. Rond de helft van de organi
saties laat het er echter helemaal bij zitten en doet nauwelijks aan 
expliciete beleidsmatige analyses van de inzet van nieuwe ICT [6, 7]. 

5.1 Bestuurlijk-organisatorische uitdagingen 

Allengs is duidelijk geworden dat de oorspronkelijke "productiviteits
paradox" veel van haar aanvankelijke dreiging, als zou investeren in ICT 
geen zin hebben, voor ondernemingen heeft verloren. Het blijkt dat het 
bewust omgaan met ICT vanuit een helder ondernerningsvisie, met 
gecomrnitteerde en gerichte managementaandacht en met waarborgen 
voor het leveren van kwaliteit grote voordelen met zich meebrengt. Zo 
werd duidelijk dat organisaties met hoogstaand ICT beleid meer dan 25% 
meer winst maken dan organisaties met slecht ICT beleid, gegeven 
dezelfde strategische doelstellingen [13]. Ook macro-econornisch lijken 
ICT investeringen inrniddels meer aan groei bij te dragen dan andere type 
investeringen, en het CBS liet zien dat de sterke inzet van ICT kapitaal 
binnen een bedrijf bijdraagt aan productieve innovaties [4, 5]. Daarbij 
laten veel ICT effecten zich niet gemakkelijk vangen in strikt 
econornische indicatoren hoewel ze wel een zekere waarde 
vertegenwoordigen (b.v. kwaliteit, snelheid, klantgerichtheid, 
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variatiemogelijkheden, comfort, etc.). ICT inzet kan welleiden tot betere 
resultaten en meer rendement, mits deze inzet wordt gekoppeld aan 
organisatieverandering. ICT projecten kunnen niet los van andere 
elementen van organiseren worden gezien. Een initiatief om ICT in te 
zetten Ievert nauwelijks voordeel op als niet tegelijkertijd wordt 
nagedacht hoe de business verandert (b.v. in termen van marketing, 
producten, branding, procesontwerp en human resources). 

Nu vrijwel aile ondernemingen toegang hebben tot dezelfde 
technologiebasis, wordt het verschil tussen succesvolle en mislukte 
investeringen niet zozeer bepaald door de technologiekeuzes, maar juist 
door het op tijd inspelen op nieuwe mogelijkheden van technologie en op 
de wijze waarop de kosten, baten en onzekerheden van ICT worden 
gemanaged. Steeds vaker wordt gesproken over "life-cycle management" 
van ICT wat een aantal hoofdactiviteiten c.q. vragen kent die door het 
management worden beantwoord om business resultaat van ICT af te 
dwingen: 
1. Identificeren: wat zijn potentieel zinvolle toepassingen van ICT? 
2. Legitimeren: welke projecten worden goedgekeurd of afgewezen, op 

basis van wat wenselijk, haalbaar en verantwoord is? 
3. Realiseren: hoe kunnen op tijd, binnen budget en met voldoende 

kwaliteit projecten worden afgerond? 
4. Exploiteren: wat is nodig om de bestaande ICT portfolio ten voile te 

benutten? 
5. Evalueren: welke verbeteringen zijn mogelijk binnen de aanwezige 

ICT portfolio? 

Bovenstaande vragen zijn moeilijker te beantwoorden dan op voorhand 
lijkt; waarbij naast problemen rondom de inschattingen en beheersing van 
effecten en onzekerheden vooral de organisatorische context een 
complicerende factor is. Het gaat daarbij niet aileen om 'harde' methoden, 
rekentechnieken en procedures, maar eerst en vooral om de 
interpersoonlijke en sociaal-organisatorische processen daaromheen. Het 
beoordelen van ICT consequenties is nu eenmaal geen simpele rekensom 
waarbij aile "pro's" en "con's" van een investering in getallen kunnen 
worden uitgedrukt. 

Te vaak wordt gedacht dat een goede beslissing vooral gebaseerd is op 
zoveel mogelijk gekwantificeerde, financiele effecten ( een aanpak zonder 
rekenwerk wordt al gauw beschouwd als "natte vingerwerk"). Methoden 
zijn er echter in overvloed; de schoen wringt eerder bij het goed 
organiseren van het beleidsproces in termen van het proces, betrokkenen, 
alsmede de ambities en verwachtingen daaromtrent. 
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Daartoe is het zaak om antwoord te geven op vragen als: 
1. Wie is precies "accountable" voor de business case van een project? 
2. Welke ervaringen hebben wij als organisatie of andere organisaties 

met dit soort projecten? 
3. Hoe wordt het samenspel van opdrachtgever(s) en aannemer(s) 

ingericht? 
4. Welke partijen zijn voorstanders, welke tegenstanders, welke zijn 

indifferent? 
5. Wat is de lange termijn strategische visie die aan het beleid ten 

grondslag ligt? 
6. Welke lopende projecten en commitments zijn er reeds en wie is 

verantwoordelijk voor de afhankelijkheden? 
7. Welke performance-indicatoren worden gebruikt voor monitoring en 

verzilvering van resultaten? 

Ongetwijfeld zijn er meer praktische vragen aan bovenstaand rijtje toe te 
voegen. Waar het mij om gaat is te illustreren dat bestuurlijk
organisatorische, gedragspolitieke en menselijke vragen veel belangrijker 
zijn dan zuiver technisch-inhoudelijke en zelfs dan financiele vragen. 
Veel vooruitgang bij productiefiCT beleid wordt geboekt door er in ieder 
geval voor te zorgen dat de laatste vragen de eerste niet overvleugelen en 
op de juiste plaats vallen. Niets is gemakkelijker dan vragen over 
toegevoegde waarde en besturing van ICT te negeren, door volop ruimte 
te bieden aan operationele issues rondom ontwikkeling, onderhoud, 
beheer en exploitatie die altijd blijven spelen. 

Uiteindelijk zal het succes en het rendement van ICT worden bepaald 
door gedisciplineerde en geinspireerde managementafwegingen van wat 
"business wise" wenselijk is, organisatorisch en technologisch haalbaar is 
en wat sociaal aanvaardbaar is. Dit wil overigens niet zeggen dat 
explicitering van een dergelijke onderbouwing niet nodig zou zijn; voor 
velen is de verleiding te groot om dan maar te vertrouwen op een goede 
afloop. In de V .S. is het door de zogenaamde "ClingerCohen Act" 
inmiddels verplicht om aile grote ICT projecten van de overheid te 
onderbouwen met een financiele verantwoording. 

Ik zou willen pleiten voor het verplichten van een expliciete, heldere, 
maar wei meerdimensionale business case bij elke majeur ICT project, in 
de publieke en private sector. Niet aileen teneinde de gemaakte keuzes te 
kunnen verantwoorden, maar vooral om tijdens en na de projectfase het 
verschil tussen ICT succes en mislukking met een zekere mate van 
objectiveerbaarheid te kunnen vaststellen. 
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5.2 Het P4 model als bulpmiddel 

Het eerder door mij geintroduceerde P4 model voor diagnose en 
ondersteuning van ICT beleidsbeslissingen (zie Figuur 1) geeft een 
kemacbtige samenvatting van de managementaspecten die van belang 
zijn voor bet adequaat ricbting geven aan ICT beleid [2, 14]. De vier P's 
staan hierbij voor bet managen van: 

Product 
Expenditures 

Negative contributions 

Figuur 1: Het P4 model [2, 14} 

1. politiek: bet vanuit deelbelangen zoeken naar een gemeenscbappelijk 
be lang. 

2. participatie: bet betrekken van de juiste partijen en personen bij de 
beleidsvorming. 

3. proces: bet doorlopen van verschillende stappen om tot een oordeel te 
komen, tijdens de gebele levenscyclus van een systeem. 

4. product: bet bepalen van de inhoudelijke keuzes op basis van een 
business case. 

Bij de praktiscbe toepassing van bet P4 model moet rekening worden 
gebouden met de specifieke kenrnerken, doelstellingen en voorkeuren van 
de betreffende ondememing. Veel van de bestaande metboden doen dat 
niet en bebben daardoor een nogal rigide, mecbanistiscb karakter 
waardoor bet lijkt alsof elke organisatie deze zomaar kan toepassen. Net 
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zoals er geen rnanier van organiseren bestaat die altijd en in alle 
ornstandigheden de beste is, bestaat er geen type beleid dat altijd en 
overal op dezelfde manier toepasbaar is. Dit geldt tevens voor de business 
case: wat voor bijvoorbeeld voor de ene organisatie "strategisch" is, hoeft 
dat voor de andere helemaal niet te zijn, zo men al weet wat dat 
strategische dan precies inhoudt. De afstemming van het P4 model op een 
specifieke situatie heeft onder meer betrekking op: 
1. De strategische prioriteiten die een organisatie op een bepaald moment 

stelt (bijvoorbeeld: streven naar doelmatigheid versus streven naar 
flexibiliteit); 

2. De heersende beslissingscultuur van een organisatie (bijvoorbeeld: 
participatief versus directief); 

3. De gewenste rol van ICT in het bedrijf (bijvoorbeeld: turnaround 
versus consolidatie van de ingezette koers). 

6. Voorspellen is lastig, vooral als bet op de toekomst aankomt 

Aan het begin van het huidige millennium had £-business vrijwel 
iedereen in zijn greep. De retoriek en het tromgeroffel rondom de 
zogenaamde "nieuwe econornie" leken een onheilspellende en welhaast 
religieuze boodschap te omvatten. Nooit tevoren wisten fenomenen als £
commerce, Internet, Nieuwe Media zoveel commotie en zoveel hype 
teweeg te brengen. In de periode daarvoor was sprake was van diep 
geworteld wantrouwen omtrent nut en noodzaak van ICT, en momenteel 
wordt zelfs weer gesteld dat ICT er eigenlijk helemaal niet meer toe doet 
en geen beleidsissue meer is. 

Zoals bij elke ingrijpende rnaatschappelijke ontwikkeling zijn er 
pleitbezorgers en optirnisten, maar ook doemdenkers en pessirnisten. 
Overspannen verwachtingen worden afgewisseld door negatieve 
sentimenten en omgekeerd. Mijn verwachting is dat in we in de toekomst 
nog vele stemmingswisselingen en (valse) sentimenten rondom ICT en 
ICT productiviteit tegenkomen. Het is niet eenvoudig om voorspellingen 
over de toekornst van ICT te geven. Sterker nog, dit zou welhaast 
aanmatigend zijn gegeven de dynarniek, complexiteit, relatief beperkte 
ontstaansgeschiedenis van ICT en niet in de laatste plaats door de vele 
niet uitgekomen eerdere voorspellingen. Er zijn echter verschillende 
wetrnatigheden [15, 16] de tand des tijds vooralsnog lijken te doorstaan: 
1. De wet van Moore: het aantal transistoren op een chip verdubbelt 

ongeveer iedere anderhalf jaar. De komende tien jaar, fysieke 
beperkingen daargelaten, lijkt hierin geen verandering te komen. 

2. De wet van Gilder: bandbreedte verdrievoudigt elk jaar gedurende de 
komende 25 jaar. 
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3. De wet van Metcalfe: de waarde van een netwerk wordt bepaald door 
bet aantal deelnemers. 

4. De wet van Negroponte: alles wat digitaal kan worden, wordt ook 
digitaal en de introductietijden van nieuwe digitate technologic neemt 
a f. 

Mijn verwachting is we steeds rninder over pure technologic gaan praten, 
niet aileen omdat we de mogelijkheden daarvan als vanzelfsprekend 
ervaren, maar veeleer omdat we de ontwikkeling en adequate besturing 
van ICT als cruciaal voor onze welvaartsontwikkeling gaan beschouwen. 
Voor organisaties betekent dit dat een drastische ommekeer in bet denken. 
Niet de legitimatie van bet inzetten van ICT staat voorop, maar aile 
stakeholders zullen zich actief bemoeien met de vraag hoe we ICT 
optimaal ten bate van collectieve materieHe en immateriele doelstellingen 
kunnen inzetten. 

Theo Bemelmans is een pionier en visionair gebleken in deze manier van 
omgaan met ICT, alhoewel hij zelden heel expliciet sprak over ICT 
productiviteit. Zijn bestuurlijke en organisatorische bijdragen aan bet 
vakgebied informatiesystemen en zijn ragfijn gevoel voor actuele 
managementkwesties zullen naar rnijn overtuiging nog tot vele 
productieve resultaten in theorie en praktijk leiden. En deze voorspelling 
is nog wei het rninst lastig, als bet op de toekomst aankomt. 
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Automatiseren met Rendement: 
Information Economics in de praktijk 

1. Inleiding 

RandyLobry 
Rene Wolfsen 

De ICT-sector heeft de afgelopen 25 jaar een grote ontwikkeling 
doorgemaakt. Zowel de techniek, als de toepassingen en de financiele 
belangen die daarmee gemoeid zijn, zijn enorm gegroeid. In de laatste 
jaren van de vorige eeuw is deze groei nog versterkt door de millennium
overgang, de komst van de Euro en de E-commerce-ontwikkelingen. Dit 
leidde ertoe dat in 1999 in Nederland circa 10 miljard Euro werd 
uitgegeven aan ICT-diensten en -producten. Tegenover deze geweldige 
investeringen zouden ook geweldige opbrengsten moeten staan. 

Maar daar gaat nogal eens iets mis. Want bij ICT- projecten zijn 
budgetoverschrijdingen blijkbaar eerder regel dan uitzondering en de 
beloofde opbrengsten worden vaak niet gerealiseerd of zijn moeilijk 
zichtbaar te maken. Het imago van de ICT-industrie bij bet business 
management is dan ook nog steeds te typeren als "veel bel oven maar. .. ", 
alle marketinginspanningen ten spijt. 

De ornzetten in de ICT -industrie zijn de afgelopen jaren gedaald en 
vervolgens gestabiliseerd. Dit is bet gevolg van de economische recessie 
en bet einde van de dotcom-hype. Maar er is nog een andere reden: 
managers zijn anders naar ICT gaan kijken. Groots en meeslepend 
investeren is er niet meer bij. Managers zijn steeds meer op hun hoede bij 
ICT-projecten en wensen deze te zien als bedrijfsmatige investeringen, 
waarbij een harde onderbouwing van bet rendement meer en meer wordt 
geeist. In deze context is bet dan ook niet verbazend te zien dat, steeds 
vaker voor de start van een project, feasibility studies, haalbaar
heidstudies, investeringsanalyses en dergelijke worden uitgevoerd. 
Vervolgens worden op omvangrijke en belangrijke projecten dan nog 
eens gaandeweg audits uitgevoerd om de kans op een adequaat en 
rendabel projectresultaat zo groot mogelijk te maken. Dit impliceert dat er 
volop werk aan de winkel is voor EDP- en andere auditors waarvoor dit 
artikel waardevolle suggesties kan bevatten. 

Dit artikel is mede gebaseerd op een uitgebreid onderzoek dat de auteurs 
(Lobry en Wolfsen) hebben uitgevoerd voor hun promotie. Tijdens dit 

279 



Hoofdstuk 4. Kosten en baten van lnformatiesystemen 

onderzoek zijn op basis van praktijkervaring, uitgebreid praktijk
onderzoek en de theorie slaag- en faalfactoren gedefinieerd. Er is gekeken 
welke zaken gaan er nu fout in de praktijk. Vervolgens is op basis van de 
opgedane kennis bepaald op welke fmanciele uitgangspunten of 
grondslagen een information economics aanpak moet zijn gebaseerd. 
Vervolgens is een information economics aanpak ontwikkeld. Deze 
aanpak bestaat uit een samenhangend stelsel van grondslagen, methoden 
en technieken, die zich richt op de fmanciele aspecten van ICT. Enkele 
wezenlijke onderdelen van deze aanpak worden hierna behandeld. Er 
wordt achtereenvolgens ingegaan op: 
- het waarom: waarom gaan ICT -project en zo vaak nris: de faalfactoren 
- het wat: wat moet er- gezien deze faalfactoren in ieder geval 

geregeld zijn: de grondslagen 
- het hoe: hoe moeten deze grondslagen in de managementpraktijk 

vertaald worden: rendementsgericht management. 

2. Faalfactoren 

Hoe komt het toch dat ICT -projecten zo vaak niet of in onvoldoende mate 
slagen? Deze intrigerende vraag bleek niet gemakkelijk te beantwoorden. 
Ondanks dat er al enkele decennia geautomatiseerd wordt is er erg weinig 
gestructureerd onderzoek gedaan op dit gebied. Lobry en Wolfsen hebben 
daarom ruim honderd grotere ICT -projecten in kaart gebracht en 
geanalyseerd. Het betroffen veranderingsprojecten met een hoog 
informatiseringsgehalte. In het navolgende overzicht worden de zaken 
genoemd die in de praktijk blijkbaar de essentiele faalfactoren zijn. 

Faalfactoren van automatiseringsprojecten: 
1. geen IT-beleid 
2. geen adequate prioriteitenstelling en nriddelenallocatie 
3. gebrekkige kennis bij beslissers 
4. automatisering van bestaande processen 
5. ontbrekende of onjuiste haalbaarheidsanalyses 
6. ontbrekende of onjuiste kosten-batenanalyses 
7. ontbreken van een projectmanagementcultuur en -methodiek 
8. onduidelijk projectresultaat 
9. aileen aandacht voor het autornatiseringsaspect 
10. niet gekwalificeerd projectmanagement en onvoldoende 

projectbeheersing 
11. gebrekkige projectfasering en -besluitvornring 
12. onduidelijke specificaties 
13. onvoldoende gekwalificeerde projectmedewerkers 
14. niet verzilveren van potentieel rendement 
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15. ontbreken van gedegen project- en investeringsevaiuaties 
I6. onduideiijke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
17. overheersen van poiitieke en andere persoonsgebonden beiangen. 

Wat opvalt is dat de vaak besproken technische probiemen en 
compiexiteit niet ais item naar voren komt. Maar daarbij dient ook de 
opmerking te worden gemaakt dat goed projectmanagement ( dat wei een 
faaifactor is) gericht moet zijn op het reduceren en beheersbaar houden 
van de complexiteit. Opmerkelijk is ook dat voor een groot deel van de 
faaifactoren objectief is vast te stellen of een specifiek project risico's 
loopt op bet desbetreffende terrein. 

Is er bijvoorbeeld wei of niet een haalbaarheidsanalyse uitgevoerd? 
Gestructureerde risico-analyse-methodieken zijn daarvoor voorhanden. 
Later in dit artikel komen we terug op het onderwerp risicomanagement. 

Toen wij deze analyse van faalfactoren1 ter beoordeling en validatie 
voorlegden aan een grote groep ervaren IT-managers bieek dat zij deze 
analyse konden onderschrijven. Alleen over de gebrekkige kennis bij 
beslissers was de nodige discussie. 

3. Grondslagen voor rendabel automatiseren 

Rendabel automatiseren is ons inziens wel degelijk mogeiijk. Maar dan 
moet er wel via een gestructureerde aanpak worden gewerkt. Wij hebben 
een aanpak ontwikkeld die bestaat uit een samenhangend stelsel van 
grondslagen, methoden en technieken, die zich met name richten op de 
financiele aspecten van informatietechnologie. Dit zijn, in de praktijk, 
essentieel gebleken uitgangspunten voor een succesvolle - dat wil zeggen 
rendabele - aanpak: 
1. Een automatiseringsbeslissing is een investeringsbeslissing. 

Een voomemen om te gaan automatiseren moet niet aileen op 
functionele, technische, emotionele en/of sociale aspecten worden 
beoordeeld, maar ook en vooral op fmancieel economische gronden 
worden bezien. 

2. Een gefundeerde automatiseringsbeslissing wordt genomen op basis 
van het belang van de investering, uitgedrukt in de kosten en baten 
die hiermee zijn gemoeid, alsmede in de terrnijn waarop deze worden 
gerealiseerd. Om de merites van een investeringsvoorstel te kunnen 
beoordelen is het noodzakelijk om de aard en omvang van de met de 

1 Een nadere beschrijving van deze analyse en de andere onderwerpen die in dit artikel 
behandeld worden, treft u aan in Lobry, R.E.R., Wolfsen, M.B.P.,"Automatiseren met 
rendement, Kluwer, ISBN 9026729715, 1998 
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investering gemoeide kosten en opbrengsten te bepalen en te wegen, 
alsmede het tijdstip waarop deze worden gerealiseerd. Daarbij gaat 
het om de volledige levenscyclus van een investering; dus inclusief 
de exploitatiefase. 

3. Een juiste selectie van automatiseringsinvesteringen ondersteunt de 
bedrijfsstrategie, past in het IT-beleid en is gebaseerd op een zo 
objectief mogelijke waardeanalyse. Een investeringsbeslissing moet 
worden genomen omdat deze past in de bedrijfsstrategie en het IT
beleid. Daarnaast moet worden vastgesteld hoe interessant de 
voorgestelde automatiseringsinvestering is in het perspectief van 
andere investeringsmogelijkheden. Dezelfde schaarse middelen 
kunnen ook voor andere doeleinden worden aangewend die 
misschien meer rendement opleveren. Op deze wijze worden ook de 
prioriteiten bepaald. 

4. Alle met een automatiseringsinvestering gemoeide kosten en 
opbrengsten zijn kwantificeerbaar. Een adequate kosten-batenanalyse 
vereist een zo compleet mogelijk overzicht van en inzicht in alle met 
de investering gemoeide wijzigingen in de bedrijfsvoering en de 
daarmee samenhangende kosten en baten. Daarbij kunnen sommige 
kosten en baten kwalitatief van aard zijn en niet direct in geld uit te 
drukken. Deze dienen via een systematische analyse, weging en 
waardering in geld te worden vertaald. In geld uitdrukken maakt 
vergelijking, beheersing en evaluatie mogelijk. Verderop in dit artikel 
wordt op het kwantificeren van zaken in geld verder ingegaan. 

5. In een kosten-batenanalyse dienen onzekerheden over kosten en 
baten te worden verdisconteerd. Bij een kosten-batenanalyse blijft er 
altijd onzekerheid bestaan over de directe omvang van de kosten en 
baten, alsmede de termijn waarop deze feitelijk gerealiseerd zal 
worden. Deze onzekerheden dienen vertaald te worden in rendement
scenario's en -marges en te worden verdisconteerd in de analyse. 

6. Het rendement van automatisering wordt aanzienlijk vergroot door de 
desbetreffende processen eerst te herontwerpen of te optimaliseren en 
pas daarna te automatiseren. Automatiseringsprocessen zijn te vaak 
gericht op het automatiseren van de bestaande processen, werkwijzen 
en de inefficientie daarin. Maximaal rendement wordt gehaald door 
bestaande processen eerst volledig opnieuw te ontwerpen, dan wel 
volledig te optimaliseren. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van de 
bestaande technologische mogelijkheden. Vervolgens worden de 
herontworpen processen, (indien nodig en mogelijk, verder) 
geautomatiseerd. 

7. Rendabel automatiseren vereist duidelijke verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden van de betrokken functionarissen. Het blijkt dat een 
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duidelijke en eenduidige allocatie van verantwoordelijkheden en 
daarbij beborende bevoegdheden essentieel is. Niet alleen bij de 
investeringsselectie, maar ook tijdens bet project en vooral in de fase 
daarna wanneer meestal de 'return on investment' wordt gerealiseerd. 
Daarbij moet ook duidelijk zijn wie er, zowel in de lijnorganisatie als 
in de tijdelijke projectorganisatie, voor welke resultaten van de 
investering verantwoordelijk is. Op basis hiervan moeten de betrok
kenen voor de behaalde resultaten worden gewaardeerd. 

8. De adequate aanpak om een automatiseringsinvestering te realiseren 
is meestal de projectrnatige aanpak. Bij realisatie van een 
automatiseringsinvestering gaat bet vaak om een uniek gebeuren, met 
een duidelijk begin en eind, waarbij verschillende disciplines zijn 
betrokken onder een tijdelijk management. Daarbij blijkt een 
projectmatige aanpak vaak het meest adequaat. Goed pro
jectmanagement is essentieel voor een rendabele automatiseringsin
vestering. 

9. Financiele metboden en technieken die gebruikt worden bij 
andersoortige investeringen, zijn meestal ook bruikbaar bij 
automatiseringsinvesteringen. Bij andersoortige investeringen is bet 
gebruikelijk om verschillende metboden en technieken te banteren 
om bet potentiele rendement te bepalen. Deze technieken zijn ook 
nodig en bruikbaar als bet om automatiseringsinvesteringen gaat. 

Voor rendabel automatiseren is bet evalueren van automati
seringsbeslissingen essentieel. Pas als bet beoogde systeem gerealiseerd is 
en enige tijd gebruikt wordt is een volledig op feiten gebaseerde 
rendementsbepaling mogelijk. Pas dan kan een defmitief oordeel geveld 
worden over de werkelijke kosten en opbrengsten en de verwacbte 
realisatietermijnen. Als dat niet gebeurt, blijft bet begroten een 
vrijblijvende zaak. Door de evaluatie op een niet vrijblijvende wijze uit te 
voeren en de bij de investering betrokken functionarissen hierbij te 
betrekken, Ievert een investeringsevaluatie bovendien essentiele 
leereffecten op voor bet fmancieel managen van nieuwe projecten. 

4. Managen van rendement: drie essenties in vogelvlucht 

Hieronder worden in bet kort drie zaken beschreven, die essentieel zijn 
om bet rendement van automatisering te (kunnen) managen, te weten: 
1. K wantitatief management 
2. Levenscyclusmanagement 
3. Risicomanagement 
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4.1 Kwantitatief management 

Hoger management neemt steeds minder vaak genoegen met IT
investeringsvoorstellen die niet kwantitatief zijn onderbouwd en ons 
inziens terecht. Er zijn nog steeds mensen die bij discussies over dit 
onderwerp vrij snel aangeven dat kwantificeren onmogelijk is. Zij kunnen 
ook voorbeelden geven van investeringen die nooit waren gedaan als ze 
onderbouwd hadden moeten worden. Maar als vervolgens wordt gevraagd 
op basis waarvan dan moet worden besloten om de desbetreffende 
investeringen te doen blijven ze het antwoord schuldig. De niet 
onderbouwde investeringsbeslissing is dan meer een gok met extreem 
grote bedragen waarvan de omvang vooraf onbekend is. Als vervolgens 
daadwerkelijk wordt gekeken op basis waarvan dergelijke investeringen 
zijn gedaan of wat er aan is gedaan om meer besluitvormingsinformatie te 
krijgen dan valt de gedane inspanning vaak tegen. Zeker gezien de 
bedragen die het betreft. 

4.1.1 Waarom kwantificeren? 
Om bewust te kunnen sturen op het realiseren van het rendement moeten 
kosten en opbrengsten vooraf, tijdens en achterafworden gekwantificeerd 
en gemonitored. Het kwantificeren is vaak lastig maar is een 
basisvoorwaarde. Zonder kwantificering van kosten en opbrengsten kan 
men niet objectief beoordelen of een investering lonend is en iiberhaupt 
moet worden ondemomen. 

Niet kwantificeren betekent: 
- Niet communiceren 
- Niet controleren 

Niet evalueren 
En zeer waarschijnlijk niet realiseren 

Wij vinden dat men altijd zoveel mogelijk de opbrengsten en kosten moet 
kwantificeren. Het grootste gedeelte van de opbrengsten moet 
kwantificeerbaar zijn. Aileen als het niet anders kan, zal men een 
opbrengst mogen kwalificeren. De imponderabilia mogen slechts een 
klein deel uitrnaken van het totaal van de opbrengsten. Het positieve 
rendement wordt dan vervolgens aangetoond door de gekwantificeerde 
opbrengsten en kosten. Als aan de hand van de gekwantificeerde 
opbrengsten en kosten niet kan worden aangetoond of een investering 
rendabel is, dan moet men zich afvragen of het wei zo verstandig is om in 
dit project te investeren. Is de investering het (risico) waard? 

Het bepalen van het rendement heeft echter nog meer voordelen ten 
opzichte van het (gedeeltelijk) kwalificeren of aileen het expliciet 
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aantonen wat de investering oplevert. Het management is gewend om met 
geldbedragen te werken. Het in geld uitdruk:k:en van opbrengsten en 
kosten maakt de communicatie makkelijker en eenduidiger. Verder maakt 
kwantificering opbrengsten en kosten meetbaar. Doordat de opbrengsten 
en kosten meetbaar zijn, zijn ze vergelijkbaar, te beheersen, te evalueren 
en zijn mensen c.q. afdelingen te committeren aan de door hen afgegeven 
begroting. Dit voorkomt vrijblijvendheid, maakt de kans op realisatie van 
het potentiele rendement groter en leidt tot leereffecten. 

Wei kwantiflceren betekent: 
Dat rendementsberekeningen mogelijk zijn 

- Dat eenduidige communicatie wordt bevorderd en sprake is van 
een eenduidig referentiekader 
Dat opbrengsten en kosten meetbaar, vergelijkbaar, beheersbaar 
en evalueerbaar zijn 
Dat committeren mogelijk is en vrijblijvendheid kan worden 
voorkomen. 

Nog veel belangrijker dan het precieze bedrag dat uiteindelijk aan 
potentieel rendement wordt gekwantificeerd is het proces dat wordt 
doorlopen bij het kwantificeren. Kortom: het uitvoeren van een kosten
batenanalyse loont derhalve altijd. 

4.1.2 Hoe kwantificeren? 
Een kwantitatieve onderbouwing vergt vaak een verdere analyse dan 
meestal wordt gedaan. Een gekwantificeerde kosten-batenanalyse gaat, 
als het goed is, gepaard met een uitvoerige analyse en een gedegen 
onderbouwing. Dat creeert tevens draagvlak bij het management. Door 
een gedegen analyse (vooronderzoek) worden betrokkenen gedwongen 
een en ander goed te doordenken en te expliciteren. De uitgevoerde 
analyse en het in gang gezette denkproces leiden tot meer zekerheid 
omtrent het beoogde resultaat, de afbakening van het project, inzicht bij 
betrokkenen en het rendement van een investering. Een vooronderzoek 
maakt bovendien een goede vergelijkingen van altematieve investeringen 
mogelijk. 

Door van alle investeringen een kosten-batenanalyse te maken, ontstaat 
een vergelijkbaarheid tussen de projecten op basis van het uiteindelijke 
doel van de investering, het (potentiele) rendement. Dit maakt tevens 
eenduidige communicatie mogelijk. Scores op basis van scoremodellen of 
geheel kwalitatieve opbrengsten (bijvoorbeeld betere service) leiden 
veelal tot verschillende percepties, inconsistenties en misverstanden 
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Automatisering is een hulpmiddel ter ondersteuning van de bedrijfs
processen. De juiste automatiseringsprojecten realiseren een betere 
geautomatiseerde ondersteuning van de bedrijfsvoering wat leidt tot 
betere bedrijfsprestaties en uiteindelijk een boger rendement. Om te 
komen tot een inschatting van de opbrengsten van een automati
seringsproject moet eerst worden bepaald hoe de bedrijfsprocessen zullen 
veranderen (Acohen 1995, Sebus 1992, Noordam 1995). Vervolgens 
moeten die veranderingen meetbaar en toetsbaar worden gemaakt. Hierbij 
valt te denken aan kortere doorlooptijden, minder uitval en hogere 
kwaliteit. Bijvoorbeeld met behulp van de balanced business scorecard 
kan per proces de verandering in bedrijfsprestaties worden bepaald. De 
veranderingen in bedrijfsprestaties moeten vervolgens in geld worden 
uitgedrukt. Het geldbedrag alleen is niet voldoende. Er moet inzicht zijn 
in de onderliggende meetbare maar niet financiele factoren die leiden tot 
de geldelijke opbrengsten (Kaplan 1996, Lobry 1997). 

Bij het begroten van kosten wordt deze aanpak wel vaker gevolgd. Eerst 
kijken naar de omvang van de werkzaamheden en de aan te schaffen 
hardware, etc. Vervolgens wordt een inschatting gemaakt voor het 
benodigde aantal uren en wordt er een kostenplaatje aangehangen. Dit 
komt wellicht doordat een losstaand kostenbedrag zonder onderbouwing 
veelal ook minder wordt geaccepteerd dan een niet onderbouwd 
opbrengstenbedrag. 

De hoofdstappen om van een organisatieveranderingsproject (met een 
hoog informatiseringsgehalte) de opbrengsten te bepalen en onderbouwen 
zijn in de onderstaande tabel kort weergegeven. 
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4.2 Levenscyclusmanagement 

Een IT -investering doorloopt meerdere stadia gedurende haar levensduur, 
te weten: 

Investerings- ofprojectselectie (rendementsbepaling) 
projectrealisatie (rendementsbeheersing) 
systeemexploitatie (rendementsevaluatie ). 

IT~u liS· 

ytus 

Metll n& 

lnveiteringeectie 

Fmdern€!11sbepaling 

Tedmi~ I ./ Haalbaarheids:mderzoek 
II 'stadium i / Netto O:mtantewaarde 

i / Terugverdienlijd 

Prnjectrealisatie 

Fmdernentsbeheernng 

/ Prnjectmanagernent 
/ Qlpsbility Maturity Model 
/ Functiepunt ·analyse 

Figuur 1. Levenscyclus 

4.2.1 Waarom levenscyclusmanagement? 

/ Information Tedmology 
Infrastructure Ubrary (ffil.) 

/ ITaSGe51rnent 
/ Fmdernentsevaluatie 

Het rendement op IT-investeringen wordt gerealiseerd gedurende de 
verschillende stadia. De gemaakte keuzes, opgeleverde resultaten en de 
marrier waarop een stadium gemanaged wordt heeft invloed op een 
volgend stadium. Om een optimaal rendement te realiseren moeten der
halve de diverse stadia in samenhang worden gemanaged. Meestal 
gebeurt dat niet. In de praktijk worden vaak: 

niet aile stadia gemanaged 
- de diverse stadia in verschillende mate gemanaged 
- de verschillende stadia volledig onafhankelijk van elkaar gemanaged. 

In de praktijk wordt meestal de nadruk sterk gelegd op de projectrealisatie 
waarbij een projectleider wordt aangesteld die binnen de gestelde tijd en 
kosten een vooraf gedefinieerd projectresultaat moet opleveren. Hierdoor 
neemt bij tijdsdruk of dreigende budgetoverschrijding de neiging toe om 
korte termijn besluiten te nemen, bijvoorbeeld een goedkoper maar 
rninder onderhoudbaar systeem op te leveren. De jaarlijks terugkerende 
onderhoudskosten zullen dan stijgen en een aanzienlijke stijging van de 
totale levenscycluskosten veroorzaken. 

4.2.2 Hoe managen we over de levenscyclus? 
Het managen over de totale levenscyclus is van belang op het niveau van 
een project c.q. systeem en op het portfolioniveau. Op systeemniveau 
wordt gekeken over de verschillende levensstadia van een investering. 
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Dat betekent ten eerste dat niet aileen de projectkosten moeten worden 
begroot maar ook de onderhouds- en exploitatiekosten. Tweederde van de 
levenscycluskosten zijn meestal exploitatie- en onderhoudskosten. 
Rendementsberekeningen waarin deze niet zijn meegenomen hebben 
weinig betekenis. Vaak worden deze kosten ingeschat op basis van 
benchmarks, vuistregels en ervaringscijfers. 

Het aileen strak sturen op projectbudgetten heeft vaak zeer negatieve 
consequenties. Allereerst gaat dit vaak ten koste van de opgeleverde 
functionaliteit. De ontbrekende functionaliteit wordt vervolgens in een 
volgende release in de exploitatiefase opgeleverd. De gevolgen daarvan 
zijn nog te overzien. Erger wordt het als het binnen budget blijven gaat 
ten koste van de kwaliteit en onderhoudbaarheid. De inspanningen voor 
het herstellen van fouten neemt namelijk drastisch toe naarmate het in een 
later stadium moet gebeuren. Herstellen van een fout in een functioneel 
ontwerp kost aanzienlijk minder dan het herstellen van deze zelfde fout in 
de exploitatiefase. Verder geldt dat, als strak sturen op kosten leidt tot 
oplevering van een minder goed onderhoudbaar systeem, dit leidt tot 
hogere onderhoudskosten. Dit zijn echter jaarlijks terugkerende kosten. 
De levenscycluskosten stijgen dan veelal enorm. Daarom moet een 
project integraal worden beheerst2

, dat wil zeggen dat tegelijkertijd en in 
samenhang geld, tijd, kwaliteit, informatie en organisatie moeten worden 
beheerst. 

Verder is het belangrijk dat een aantal verantwoordelijkheden helder zijn 
belegd. De overdracht van projectfase (projectleider) naar beheerfase 
(systeemmanager) moet goed zijn geregeld. Tijdens het project dienen 
plannen en afspraken te worden gemaakt hoe de overdracht gaat 
plaatsvinden. Verder moeten verantwoordelijkheden met betrekking tot 
het realiseren van de opbrengsten duidelijk zijn (belegd). De opbrengsten 
worden niet vanzelf gerealiseerd, dat moet worden gemanaged. 

Op portfolioniveau is de onderhoudbaarheid van de gehele portfolio van 
groot belang en de daarmee gepaard gaande kosten moeten worden 
gemanaged en beheerst. Vaak wordt bij het plannen van de totale 
hoeveelheid systeemontwikkelingactiviteiten en de daarmee gepaard 
gaande ontwik:kelingskosten aileen gekeken naar de voor dat jaar 
beschikbare zijnde budgetten en ontwikkelcapaciteit. De hoeveelheid 
nieuwbouw in een jaar is echter sterk bepalend voor de onderhouds- en 
exploitatie kosten in de volgende jaren bepalen. Immers, nieuwe systemen 
die nu worden gebouwd, moeten straks worden onderhouden en 
geexploiteerd. 

2 Wijnen, G., Renes, W., Storm, P., Projectmatig werken, Het Spectrum/Marka, 1994 
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Met behulp van benchmarks kunnen de exploitatiekosten van huidige 
systemen en nieuwbouw voor de volgende jaren worden ingeschat. 
Daarnaast moeten de effecten van vervangingsinvesteringen op de 
onderhoud- en exploitatiekosten van bestaande systemen worden begroot. 
Door heiden te combineren kan men de going concern kosten voor de 
komende jaren bepalen. Als wordt gewerkt met kostenbudgetten (wat 
vaak het geval is) dan dient rekening te worden gehouden met de 
kostenverhouding ontwikkelings-, onderhouds- en exploitatiekosten bij 
het maken van plannen. Hoeveel ruimte blijft over voor nieuwbouw in de 
komende jaren of met hoeveel dient het ICT-budget te worden verhoogd 
om alle plannen uit te voeren? Bedrijven die vrijwel nooit rekening 
houden met de gevolgen van huidige ontwikkelingactiviteiten en met de 
hoogte van toekornstige exploitatiekosten komen in de knel. 

Dit uit zich in: 
jaarlijks zichtbaar sterk stijgende IT -uitgaven 

- verschuiving van IT -kosten van autornatiseringsafdeling (zichtbaar) 
naar gebruikersorganisatie (onzichtbaar) 
niet onderhouden van bestaande systemen 
verdringen van nieuwbouw door onderhoud. 

Met name de software-onderhoudskosten bij een oudere systeemportfolio 
vormen vaak een knelpunt. Oudere systemen zijn vaak inflexibel en 
aanpassing van deze systemen aan nieuwe ornstandigheden is vaak 
moeilijk. Bijvoorbeeld de ombouw van verticale productgerichte 
systemen naar horizontale klantgerichte systemen is in sommige gevallen 
extreem kostbaar. Dan blijkt het realiseren van nieuwe systemen de enige 
oplossing. Maar sorns is dat echter slechts symptoombestrijding. Dit is het 
geval als het niet ligt aan de veroudering van het systeem maar aan de 
realisatie en oplevering van moeilijk aan te passen en te onderhouden 
systemen. Dan ontstaan na enige tijd weer dezelfde problemen. De 
verhouding onderhoudskosten/ nieuwbouwkosten moeten dan structured 
worden verkleind. De relatief benodigde onderhoudsinspanning en -
kosten moeten dan worden teruggedrongen. 

Een mogelijke oplossing is het sneller uitvoeren van onderhoud door het 
gebruik van modeme technieken en hulprniddelen, bijvoorbeeld reverse
engineering en re-engineering. Een meer structurele oplossing is het 
realiseren van flexibele systemen binnen een toekornstgerichte 
systemenarchitectuur. Om deze streefsituatie te bereiken moet aan 
verschillende eisen worden voldaan, die vaak situationeel zijn. Wij 
hebben een aantal bedrijven geanalyseerd met relatief lage onderhouds
kosten. De kenmerken hiervan zijn in onderstaande tabel opgenomen. 
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Kenmerken van bedrijven met relatief lage onderhoudskosten 
- een op de (toekomstige) business ontwikkelingen gebaseerde 

architectuurvisie en expliciet daarvan afgeleide hardware, 
software en interface standaards 
voor niet ofnauwelijks bedrijfsspecifieke toepassingen 
gebruiken van software pakketten en het delen van de 
onderhoudskosten met andere gebruikers 
voor de bedrijfsspecifieke 'bewezen' toepassingen in eigen 
regie ontwikkelen van modulaire systemen met aantoonbaar 
snelle en gemakkelijke aanpasbaarheid 
voor de bedrijfsspecifieke innovatieve toepassingen in eigen 
regie ontwikkelen van werkende prototypen en 
andere vormen van low cost 'wegwerp' software 
het expliciet meerekenen van de toekomstige onderhouds- en 
aanpassingskosten van het voorgestelde systeem aan de hand 
van relatief simpele vuistregels 
het gebruiken van een dynarnische onderhoudsplanning 
waardoor het systeemonderhoud gestructureerd en 
periodiek en niet ad hoc wordt uitgevoerd 
het steeds gebruiken van 'proven technology' en positief 
kritisch volgen van de ervaringen elders met 'unproven 
technology' , waarbij meegeprofiteerd wordt van het door 
anderen betaalde leergeld. 

De crux zit hem vrijwel altijd in het structureel veranderen en verbeteren 
van de gehanteerde werkwijze en niet in een eenmalige aanpassing of 
vervangingsinvestering. Dit geldt zowel voor beheer als ontwikkeling. 
Goede methodieken hiervoor zijn onder andere het Capability Maturity 
Model (CMM) voor ontwikkelafdelingen en The Information Technology 
Infrastructure Library (ITIL) voor beheerafdelingen. Beide methodieken 
hebben een procesgerichte benadering waarbij door inzicht in de 
procesgang gericht wordt gewerkt aan verbetering van de procesgang en 
bijbehorende performance. Toepassing van dergelijke methodieken 
vergroot de beheersbaarheid en veelal de effectiviteit van het in IT 
geinvesteerde geld. 

4.3 Risicomanagement 

De resultaten van IT investeringen vallen vaak tegen. De verwachtingen 
zijn toch relatief vaak hoog gespannen en blijken achteraf veelal te 
optirnistisch zijn geweest. Maar vaak zijn ook onverwachte tegenslagen 
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en onderschatting van de risico's de oorzaak. De mate van risico en 
onzekerheid bepalen de beheersbaarheid van een project. Risicobepaling 
en risicobeheersing krijgen dan veelal te weinig aandacht of aandacht in 
een te laat stadium. De gevolgen blijken keer op keer. 

4.3.1 Waarom risicomanagement? 
Het is belangrijk dat men een optimale verhouding nastreeft tussen risico 
en rendement. Als men door het ondernemen van een project hogere 
risico's loopt dan moet daar een hoog potentieel rendement tegenover 
staan, anders is het een slechte investering. De risico's moeten dus in een 
vroeg stadium worden bepaald om te bepalen of een investering moet 
worden gedaan. 

Met het be grip risico wordt bedoelde kans op een of meer gebeurtenissen 
met negatieve gevolgen of effecten. 

Risico= Kans op gebeurtenissen x neg. consequenties van gebeurtenissen 

Verder zijn de potentiele projectrisico's sterk bepalend voor de project
aanpak (inclusief planning), de projectinrichting en de hoeveelheid 
aandacht dat een en ander krijgt van de projectmanager. Alle drie de 
bovenstaande aspecten zijn situationeel bepaald. Indien er geen goed zicht 
is op de risico's van het project dan zal de beheersing te wensen over 
Iaten. 

4.3.2 Hoe moeten risico's worden gemanaged? 
De risico's die met een investering worden gelopen dienen in kaart te 
worden gebracht en waar mogelijk en nodig te worden beperkt. Er resteert 
altijd een risico en dat dient te worden vertaald in financiele termen, door 
rniddel van rnarges (bandbreedtes) rond het begrote rendement. 

Dit proces van beheersen van risico's verloopt via een aantal stappen, 
namelijk: 
1. Identificeren van de risicofactoren. Er moet worden bepaald welke 

risicofactoren er zijn in de desbetreffende situatie. Hierbij moet 
gekeken worden naar de projectrisico's, omgevingsrisico's en exploi
tatierisico's. De risicofactoren kunnen worden bepaald met behulp 
van checklists (welke, hoe kom je daaraan?), lering uit het verleden 
en decompositie van werk/activiteiten. 

2. Bepalen van de kansen, gevolgen en samenhangen. Er moet worden 
bepaald hoe groot de kansen zijn dat bepaalde gebeurtenissen 
optreden. Verder moet worden bepaald wat en hoe groot de gevolgen 
zijn van het optreden van deze gebeurtenissen. De kansen op een 
gebeurtenis worden ingeschat. Het bepalen van de gevolgen kan door 
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het doorrekenen van scenario's en te kijken naar de gevolgen op het 
gebied van doorlooptijd, capaciteit, kwaliteit, kosten en opbrengsten. 

De gevolgen van gebeurtenissen en eventuele samenhangen tussen 
risicofactoren worden vaak door rniddel van een gevoeligheids
analyse bepaald. Tussen de verschillende risicofactoren kan een 
sterke samenhang bestaan. Indien men heeft vastgesteld welke 
risicofactoren elkaar be"invloeden (sterke correlatie) kan men deze 
risicofactoren groeperen zodat ze makkelijker en beter te beheersen 
zijn. Als men de kansen, gevolgen en correlatie heeft bepaald dan kan 
men prioriteiten instellen: welke risicofactoren of groepen 
risicofactoren zijn het meest kritisch en verdienen de meeste 
aandacht? Het is bij uitvoering van een project vervolgens 
noodzakelijk altijd te kijken of deze factoren ook daadwerkelijk de 
meeste aandacht krijgen. 

3. Verkleinen van risico's. Als de risico's ingeschat zijn, moet worden 
gekeken in hoeverre ze gereduceerd kunnen worden door 
bijvoorbeeld: 
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- extra informatie, bijvoorbeeld door (voor)onderzoek 
- vermijding, bijvoorbeeld door lagere eisen, proven technology, 

standaardpakketten 
- afwenteling, bijvoorbeeld door doorberekening van 

kostenoverschrijdingen aan klanten, boeteclausules voor 
leveranciers-tekortkorningen. 

De risicofactoren kunnen betrekking hebben op de potentiele 
opbrengsten en kosten. 

Maatregelen om risico's te verkleinen: 

- lage eisen stellen 
kopen extra informatie 
nader onderzoek doen 

- kiezen van 'proven technology' in plaats van 'unproven 
technology' 
kiezen van standaardsoftwar e in plaats van maatwerk 

- hergebruik van bestaande software 
prototypen, incrementeel en evolutionair ontwikkelen 

- outsourcen 
selecteren betrouwbare en gekwalificeerde leverancier 

- afdwingen garanties door boeteclausules in contracten 
fixed price/ fixed quality I fixed term contracten 
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4. Monitoren van de resterende risico's. De resterende risicofactoren 
dienen te worden bewaakt en gemanaged. Indien gebeurtenissen hier
toe aanleiding geven, moeten correctieve acties worden uiteengezet 
zodat het rendement haalbaar blijft. Als dat niet mogelijk is, moet bet 
potentiiHe rendement worden bijgesteld. Om bet rendement te 
realiseren is risicobeheersing gedurende de gehele levensduur van 
een investering nodig, niet aileen om bij een investeringsbeslissing of 
aileen tijdens bet project, maar ook tijdens de fase daarna. 

Bij bet begroten van kosten en opbrengsten moet de onzekerheid worden 
uitgedrukt in eventuele fmanciele consequenties (marges) .. Vervolgens 
moet, nadat duidelijk is afgesproken hoe groot de toegekende marges zijn, 
worden bepaald hoe met de marges wordt omgegaan (per fase of per 
activiteit/deelproject, wie beslist, etc). De marges geven de speelruimte 
aan waarbinnen de projectmanager risico's kan afdekken zonder dat hij 
direct naar de opdrachtgever hoeft. De projectmanager moet de marges 
dan ook managen. Een gevolg van goed margemanagement is dat de 
marges (de speelruimten) niet meteen worden verbruikt. lmmers indien de 
marges direct zijn verbruikt zijn nog niet aile risico's uitgebannen. 
Gaandeweg nemen de risico's pas af omdat bet projectresultaat duidelijker 
en de projectweg korter wordt. 

5. Ten slotte 

Veel van de faalfactoren die uit ons eerder genoemde praktijkonderzoek 
zijn relatief eenvoudig te ondervangen c.q. in een vroeg stadium te 
onderkennen. Maar dan moet de planning en control van IT(
investeringen) goed genoeg zijn. Basale zaken zijn soms bij 
automatiseringsprojecten niet goed geregeld, voorgeschreven of 
uitgevoerd. Vaak heeft dat te maken met vrijblijvendheid, niet goed 
beleggen van verantwoordelijkheden en elkaar aanspreken op die 
verantwoordelijkheden. Automatisering moet beter worden gemanaged en 
een automatiseringsproject is een investering en moet ook zo worden 
beoordeeld en gemanaged. Het is meer een managementprobleem dan een 
technisch probleem. Het vooraf voorschrijven, checken en tijdig 
(preventiei) auditen zou de tegenvallende resultaten en de sorns enorme 
verspillingen kunnen voorkomen. 

Bij automatiseringsinvesteringen zijn de basisvoorwaarden veelal niet 
(goed) ingevuld, waardoor bet succes van de investering aan toeval wordt 
overgelaten. 
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Klassieke fouten als de navolgende zijn eenvoudig te ondervangen: 
Ontbreken van een gedegen vooronderzoek en afbakening van het 
projectresultaat 
Ontbreken van een kosten batenanalyse 
De baten ingeschat door de IT -afdeling 
Functiepuntanalyse zonder eenduidige telregels of een onderbouwing 
van aantal uren per functiepunt zonder praktijkervaringsregels 
Ontbreken van een risico-analyse of maatregelen naar aanleiding van 
de analyse 
Ontbreken van procedures voor een goede overdracht naar exploitatie. 

Vooraf en ook gedurende het project moeten zaken goed worden 
gecheckt. Continu moet worden geevalueerd of we (waarom ineens we?) 
de goede dingen doen en of we ze op de goede manier doen. Dit kan 
leiden tot bijstellingen gaandeweg. Het kan zelfs raadzaam zijn om als 
onderdeel van de planning en control van IT bij grotere projecten vooraf 
preventieve audits in te calculeren en te plannen. Onze ervaring is dat 
bedrijven vaak te terughoudend te zijn met audits en ze eerder en vaker 
(preventief) uitgevoerd zouden moeten voeren, vooral als projecten 
meerdere keren vertragen of extra budget claimen. Deze audits hoeven 
niet heel intensief en grootschalig te zijn. Maar audits worden meestal 
uitgevoerd als het al veel te laat is en al vele miljoenen guldens zijn 
verspild met aile gevolgen van dien. 

Tijdens audits moet er naast een objectieve beoordeling op cruciale zaken 
( objectieve facts) ook een subjectievere beoordeling plaatsvinden of de 
kwaliteit van de bovenstaande zaken goed is. Veelal komen die zaken 
hoven water als je al dan niet indirect vragen stelt aan de projectleider, 
projectbetrokkenen en de opdrachtgever. Hierbij valt te denken aan 
vragen als: 

Waarom wordt dit project uitgevoerd (belang en baten) 
- Wat is er af als het af is (projectresultaat) 

Wat gaat het kosten (inzicht in kosten) 
Zou je 1 maandsalaris inzetten op het projectsucces als je er bij succes 
10 voor terugkrijgt (slagingskans) 
Wat gebeurt er als het project rnislukt (belang en commitment) 
Waar zouje als projectleider € 100.000,-- extra budget aan besteden 
(risico's). 

Als uit een audit blijkt dat het project goed loopt dan is dat een 
geruststellende gedachte. Vaak gaat het immers (deels) fout. Tevens 
geven de resultaten van een audit vaak nieuwe inzichten die weer kunnen 
leiden tot verbeteren van de aanpak, bijstellen van de managementfocus 
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(bijvoorbeeld naar andere (deel)projecten), etc. Hier zouden met name 
EDP-auditors een belangrijkere rol in kunnen spelen en relatief makk:elijk 
hun toegevoegde waarde richting bet management kunnen vergoten. 
Helderheid van hun audit-resultaten en adviezen richting bet management 
is dan wei een absolute voorwaarde. 
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Jacques Theeuwes 

Theo Bemelmans leerde ik kennen in mijn eerste functie bij de 
Universiteit van Tilburg in 1967. Ook hij was daar 
wetenschappelijk medewerker bij de faculteit der Economische 
Wetenschappen. 

Onze paden kruisten elkaar weer in 1978 toen hij solliciteerde 
voor de leerstoel op het gebied van de bestuurlijke 
informatiekunde bij de toenmalige facu/teit Bedrijfskunde aan de 
Technische Universiteit Eindhoven. Ik was lid van de 
benoemingsadviescommissie voor deze leerstoel. Theo werd 
voorgedragen en benoemd op een vakgebied dat nog in de 
kinderschoenen stond. Ik gaf destijds het college Bestu~rlijke 
Informatie waarvan de inhoud (o.a. M.LS. van S.C. Blumenthal 
{1]) deels tot zijn leeropdracht behoorde. Ik herinner mij de 
boeiende discussies met hem over de vormgeving van het 
onderwijs in dit nieuwe gebied. 

Enkele jaren later stimuleerde hij mij om een proefschrift te 
schrijven over het onderwerp "planning van informatie
systemen " Hij was mijn promotor in 1986 en heeft een 
belangrijke bijdrage geleverd aan mijn wetenschappelijke 
loopbaan. Ik heb goede herinneringen aan zijn altijd 
opbouwende kritiek op zowel de inhoud als de vormgeving van 
de concepthoofdstukken die ik aan hem voorlegde. 

Door zijn hartelijke omgang met, en warme belangstelling voor 
de mensen in zijn werkomgeving, neemt hij bij mij een bijzondere 
plaats in onder de collega 's van de faculteit Techno/ogle 
Management. Dat ik een bijdrage mag leveren aan dit Liber 
Amicorum is voor mij een bevestiging van onze bijzondere 
relatie. 

1. Inleiding 

In mijn wetenschappelijke loopbaan heb ik mij voortdurend bezig
gehouden met het vraagstuk hoe men de managers van bedrijfsprocessen 
van relevante economische infonnatie kan voorzien. Zowel de produktie 
als de inhoud van de infonnatie had mijn belangstelling. 
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De produktie van relevante management informatie is afhankelijk van de 
beschikbaarheid van informatiesystemen waarmee detailgegevens over de 
bedrijfsprocessen getransformeerd kunnen worden tot informatie die 
benut kan worden voor planning en besturing. 

Aan het begin van de jaren '80 stond het onderzoek naar methoden voor 
de planning van deze informatievoorziening centraal (par.2). 

Het inhoudelijke aspect van informatie speelt een rol bij twee 
onderscheiden management vraagstukken: 
1. structureel: de keuze van de (her)inrichting van de 

bedri j fsprocessen; 
2. operationeel: de besturing van de bedrijfsprocessen. 

Met name de economische informatie voor het operationeel management 
had mijn aandacht in de jaren '90 ( par.3). Dit onderzoek resulteerde in 
het concept "geldstroombenadering" waarmee in relevante economische 
informatie voor het nemen van operationele beslissingen voorzien kan 
worden (par.4). 

Tot slot besteed ik in par.5 aandacht aan de "boekhoudschandalen" bij 
grote ondememingen waardoor de belanghebbenden van onjuiste infor
matie zijn voorzien. 

2. Produktie van managementinformatie 

Het onderzoek naar de mogelijkheden om relevante management
informatie te produceren bracht mij bij de ontwikkeling van de infor
matiesystemen. Het gebruik van geautomatiseerde systemen was rond 
1980 in een stroomversnelling geraakt. Voor vele bedrijfsprocessen werd 
de handmatige registratie van de belangrijke mutaties omgezet naar 
geautomatiseerde transactie verwerkende systemen, zoals facturering, 
salarisberekening, debiteurenadministratie, e.d.. Deze geautomatiseerde 
systemen boden de mogelijkheid om transactiegegevens te transformeren 
naar kengetallen over het verloop van bedrijfsprocessen. Planners, 
uitvoerders en managers van bedrijfsprocessen konden met behulp van de 
beschikbare gegevensverzamelingen in principe voorzien worden van de 
juiste informatie. 

Uit het onderzoek dat ik heb verricht van 1983 tot 1985, bleek dat er 
behoefte was aan een weloverwogen bedrijfsplan voor de ontwikkeling 
van de diverse geautomatiseerde deelsystemen [2]. In de praktijk tot dan 
toe was er sprake van een min of meer willekeurige keuze voor 
automatiseringsprojecten. De gelntegreerde standaard software paketten 
voor bedrijfsvoering moesten toen immers nog ontwikkeld worden. Om 
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de mogelijkheden van de informatietechnologie te k:unnen benutten voor 
een verbetering van de bedrijfsvoering zouden de investeringen in 
informatietechnologie de strategisch belangrijke bedrijfsprocessen bij 
voorrang moeten gaan ondersteunen. Bovendien zou het verstandig zijn 
om reeds bij de inrichting van de transactieverwerkende systemen 
rekening te houden met de wens om informatie uit de verscbillende 
deelsystemen te k:unnen opvragen om te verwerken tot management
informatie voor integrale besturing van de bedrijfsprocessen. Mijn onder
zoek resulteerde in een planningmethode voor de ontwikkeling van gein
tegreerde informatiesystemen. Nu in 2004 zijn de Enterprise Informatie 
Systemen algemeen in gebruik en k:unnen we ons nauwelijks meer voor
stellen dat men niet gelntegreerd zou werken. 

3. Relevante management informatie 

3.1 Informatie voor de inrichtingsbeslissingen. 

Een principiele keuze bij de inrichting van bedrijfsprocessen gaat over de 
mate waarin men wenst te investeren in eigen produktiecapaciteit, rn 
toeleveranciers, of in voorraden half- en eindprodukten. 

Dit zijn de investeringsaltematieven waarmee structureel aan een 
verwachte marktvraag over langere periode denkt te k:unnen voldoen. De 
mate van onzekerheden over de marktvraag en de betrouwbaarheid van 
toeleveranciers worden in de weging van de alternatieven meegenomen. 

Relevante econornische informatie voor dit type beslissingen bestaat uit 
de verwachtingswaarde van bet saldo van enerzijds de ingaande geld
stromen uit hoofde van geleverde orders aan klanten en anderzijds de 
uitgaande geldstromen vanwege de aankoop van goederen, arbeid en 
diensten. Uiteraard wordt bierbij rekening gehouden met de tijdswaarde 
van geld. 

Het prirnaire doel van de bedrijfsprocessen is "waarde leveren aan de 
klant". Alles zelf produceren na ontvangst van de orders vergt een grote 
investering in produktiecapaciteit, maar biedt veel zekerheid voor een 
tijdige levering aan de klant. 

Een alternatief is rninder investeren in produktiecapaciteit en meer in 
voorraden halfprodukt en/of eindprodukt. De aanwezige voorraad 
produkten garandeert tijdige aflevering van de orders, terwijl de beperkte 
capaciteit gelijkrnatig kan worden benut. 

Een ander alternatief is investeren in intensieve samenwerking met 
toeleveranciers voor de halfprodukten in combinatie met een optirnaal 
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voorraadbeheer van deze halfprodukten, en zelf alleen de eindbewerking 
doen. Dit laatste altematief geeft een maximale flexibiliteit om te 
reageren op wisselde marktvraag naar de eindprodukten, maar door de 
afhankelijkheid van de toeleveranciers is ook het risico voor stagnatie in 
het bedrijfsproces groot. 

Het investeringsalternatief dat het hoogste saldo beloofd bij een 
aanvaardbaar risico is economisch het meest aantrekkelijk. Deze 
denkwijze is conform de gangbare bedrijfseconornische theorie over 
investeringsbeslissingen. Het in kaartbrengen van de geldstromen of cash 
flows van een voorgenomen investeringsproject is voor structurele 
bedrijfsbeslissingen een breed geaccepteerde werkmethode. 

3.2 Informatie voor operationele bedrijfsbeslissingen. 

In een vraaggestuurde en dynarnische markt is de besturing van de 
bedrijfsprocessen gericht op het in balans houden van de klantenvraag 
naar produkten en de beschikbare capaciteit voor de voortbrenging en 
levering van deze produkten. De eigenschappen innovatief en flexibel zijn 
voor vele produktiebedrijven essentieel gebleken in deze marktsituatie, 
waar bijna dagelijks beslissingen worden genomen over de acceptatie van 
nieuwe orders, de inzet van beschikbare of extra ingehuurde capaciteit, de 
inzet van reservevoorraden, etc. Informatie over de impact van deze 
operationele beslissingen op het econornisch resultaat kan de beslissers 
helpen om de juiste afwegingen te maken. 

De bedrijfseconornische theorie had voor 1980 weinig aandacht voor deze 
beslissingen. In het algemeen stelde men dat voor elk type beslissing 
alleen de "relevant cost" of beslissingsafhankelijke econornische 
variabelen in beschouwing genomen moeten worden. De uitwerking van 
dit principe bleef in de theorie beperkt tot projectsituaties, zoals in het 
geval van de beslissing om produkten zelf te maken of uit te besteden. Bij 
orderacceptatie beslissingen werd het begrip "variabele kosten" 
aanbevolen. Helaas is dit begrip nooit bevredigend gedefineerd in de 
bedrijfseconornische literatuur, waardoor gebruik in de praktijk niet 
aansloeg. 

In de praktijk zo bleek rnij, gebruiken managers econornische informatie 
voorzover deze beschikbaar is in de financiele adrninistratie. Bijvoorbeeld 
neemt men de beslissing over de inzet van machinecapaciteit voor een 
mogelijke order, op basis van een intern uurtarief dat voor deze machine 
is berekend. Zo'n kostentariefreprenseert een deel van de destijds gedane 
uitgaven bij aanschaf van de machine. Via complexe procedures rekent 
men de uitgaven voor de machine toe aan de uren dat deze machine 
gebruikt kan worden. Deze wijze van toerekening is echter slechts 
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bedoeld voor de kostprijsberekening van produkten en niet voor het 
nemen van produktiebeslissingen. Immers een uurtarief wordt wel in 
euro's geregistreerd, maar is geen echt geld dat betaald moet worden 
zodra een machine een uur wordt gebruikt. De meeste produktiemanagers 
die ik: heb ontmoet zijn niet op de hoogte van deze administratieve 
denkwijze. Bovendien worden zij door de maandelijkse rapportering over 
de economische resultaten van produktieafdelingen op het verkeerde been 
gezet. Bij deze resultaatbepaling wordt immers ook gerekend met 
uurtarieven in euro's alsofhet om werkelijke betalingen gaat. 

Het is alsof er in het bedrijf gewerkt wordt met monopoly-geld en men bij 
een economische afweging dit onechte geld vergelijkt met het echte geld 
dat men van de klant kan krijgen voor de levering van de order. 

Het komt bijvoorbeeld vaak voor dat de inzet van een "dure" machine, die 
wel beschikbaar is, wordt afgewezen door de produktiemanager met het 
argument dat de "kosten" te hoog zijn en de order daarom niet kan 
worden geaccepteerd. De "dure" machine blijft door deze beslissing 
ongebruikt; het geld dat met de order verkregen had kunnen worden van 
de klant gaat aan het bedrijf voorbij. 

Ik heb vele schrikbarende voorbeelden gezien van produktiebeslissingen 
die op basis van onjuiste economische informatie werden genomen en de 
bedrijven veel geld hebben gekost. 

Reden genoeg om onderzoek te doen naar de relevante economische 
informatie voor de besturing van bedrijfsprocessen. De werkhypothese 
waarmee ik met mijn onderzoek in 1987 startte, luidde: "geld
stroombenadering" in plaats van "kostentoerekening" geeft relevante 
economische informatie voor operationele bedrijfsbeslissingen. 

4. De geldstroombenadering 

De werkhypothese van de geldstroombenadering gaat er van uit dat ook 
bij de operationele bedrijfsbeslissingen het saldo van de in- en uitgaande 
geldstromen gemaxirnaliseerd kan worden. In principe hanteren we 
hetzelfde concept dat gebruikelijk is bij de inrichtingsbeslissingen. Het 
grote verschil zit in de beschikbare beslissingsruimte. 

Een groot deel van de produktiemiddelen en produktiewijze is reeds 
gecontracteerd op basis van de inrichtingsbeslissingen. Arbeidscontracten 
met opzegtermijnen, leasecontracten voor gebouwen, uitbestedingscon
tracten voor bepaalde produktiecapaciteit, raamcontracten met toe
leveranciers van materialen en koopcontracten voor andere produktie
middelen. 
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Het operationeel management van de bedrijfsprocessen heeft tot taak met 
deze produktierniddelen, materialen en onderdelen te transformeren tot de 
produkten die door de klant zijn besteld. 

Door slechts enkele operationele bedrijfsbeslissingen worden de geld
stromen van een bedrijfbeinvloed: 
- beslissingen over het volume van de geleverde orders en de 

contractering van ( variabele) produktierniddelen; 
beslissingen die de snelheid van het transformatieproces beinvloeden, 
waardoor de verblijftijd van de goederen in het transformatieproces 
wordt gewijzigd; 
beslissingen over efficiency-verbeteringen in het transformatieproces, 
waardoor er rninder produktierniddelen nodig zijn. 

Elk van deze beslissingen kan worden beschouwd als een project met in
en uitgaande geldstromen gemeten over een beperkte periode waarvoor de 
beslissing effect heeft. De beslissing waarmee het positieve saldo van de 
geldstromen gemaximeerd kan worden is econornisch de beste keuze [3]. 

Om de geldstroombenadering te kunnen toepassen moet voldaan zijn aan 
twee voorwaarden: 
1. het management moet ermee willen werken; 
2. informatiesystemen moeten de geldstroomeffecten van operationele 

beslissingen in beeld kunnen brengen. 

In verschillende dissertaties en artikelen ZlJn deze voorwaarden voor 
toepassing van de geldstroombenadering uitgewerkt. 

Corbey [4] heeft in zijn dissertatie de geldstroomeffecten beschreven, die 
optreden bij logistieke bedrijfbeslissingen. Het primaire doel voor de 
logistiek manager is hetgeen door de klant is gevraagd ook "op tijd te 
leveren". Immers klanten moeten tevreden zijn en blijven. Om op tijd te 
kunnen leveren neemt een logistiek manager voortdurend beslissingen 
over de inzet van produktierniddelen en de inzet van beschikbare 
voorraden onderdelen en eindprodukten. Vertragingen bij de leveringen 
van materialen en onderdelen door toeleveranciers, moeten tijdens het 
produktieproces zo veel mogelijk worden ingelopen door extra inzet van 
produktiecapaciteiten. Soms moet daar geld voor worden uitgegeven, 
vaak is intern wei vrije capaciteit aanwezig en leidt de maatregel niet tot 
een extra gelduitgave. Voor de econornische afweging bij de beslissing 
om wei of niet extra capaciteit in te zetten, moet de logistiek manager 
voorzien worden van informatie over aile relevante mutaties in de in- en 
uitgaande geldstromen, die het gevolg zijn van de voorgenomen 
beslissing. Contractterrnijnen beinvloeden echter de geldstromen. In 
verband met de rninimale afloopterrnijn van de contracten zal er dus altijd 
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enige tijd verstrijken voordat reductie van de inzet van produktierniddelen 
leidt tot reductic van de uitgaande geldstromen. 

Corbey toonde o.a. ook aan dat de veel gebruikte methode Camp voor de 
berekening van de optimale seriegrootte voor produktieorders, ten 
onrechte gebaseerd is op een afweging van de kosten van omstellen 
versus de kosten van voorraad houden. 

Van Damme [5] heeft in zijn dissertatie de toepasbaarheid van de 
geldstroombenadering voor besturing van distributielogistieke processen 
onderzocht. Hij heeft de kosteninforrnatie en de geldstroorninforrnatie in 
een model voor inforrnatievoorziening samengebracht. 

Bij Activity Based Costing wordt er impliciet van uitgegaan dat aile 
kosten beinvloedbaar zijn. Dit impliceert dat ervan wordt uitgegaan dat de 
benodigde productierniddelen steeds gelijk zijn aan de beschikbare 
productierniddelen. Dit klopt op lange terrnijn wei, maar op korte terrnijn 
zit men vast aan nog lopende contracten. Indien een lease-contract een 
looptijd heeft van drie jaar, dan zijn de kosten van het productierniddel 
waar het contract betrekking op heeft, binnen die terrnijn van drie jaar niet 
te bei:nvloeden, behalve door het contract af te kopen Voor het 
onderbouwen van beslissingen over de aanschaf en inzet van 
productierniddelen is geldstroorninformatie daarom beter geschikt dan 
kosteninforrnatie. Voor het berekenen van de kosten van de logistieke 
dienstverlening in het kader van de onderhandelingen over een nieuwe 
logistieke opdracht, is de ABC-methode toepasbaar [6]. 

Wouters [7] beschreef in zijn dissertatie welke overwegingen operationele 
managers hanteren voor het gebruik van "integrale kosteninforrnatie" in 
plaats van geldstroorninformatie. Hij vond als verklaring dat managers 
weerhouden werden door onzekerheden over beslissingsaltematieven en 
het niet ongedaan kunnen maken van een eenmaal genomen beslissing op 
korte terrnijn. In een recent artikel [8] gaf hij aan in welke 
beslissingssituaties operations managers voorzien willen worden van 
inforrnatie over de econornische effecten van hun beslissingen. 

Verdaasdonk [9] heeft in zijn dissertatie onderzocht, hoe managers van 
bedrijfsprocessen door accounting inforrnatie systemen voorzien kunnen 
worden van de relevante geldstroominformatie. 

De in gebruik zijnde accounting systemen blijken hoofdzakelijk ingericht 
te zijn voor standaard financiele rapporteringen. Aileen de fmanciele data 
die relevant zijn voor deze rapportering worden vastgehouden en wei op 
een zodanig wijze dat deze voor andere toepassingen niet meer 
beschikbaar zijn. Verdaasdonk geeft aan dat de vastlegging van data over 
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"contracten" met klanten, met leveranciers van materialen en onderdelen, 
met personeel enz., een bruikbare basis biedt voor een informatiesysteem, 
dat de geldstroomeffecten kan laten zien van alle fysieke mutaties in de 
goederenstromen van toeleveranciers, via produktieprocessen naar 
klanten. Hij ontwikkelde hiervoor het Hierarchische Cash Flow Model 
[10]. 

Een veelbelovende ontwikkeling in de praktijk is te vinden bij de nieuwe 
softwaretools [ 11]. Met deze produkten kan uit de gegevens
verzamelingen van de integrale bedrijfssystemen, zoals SAP/R3, op maat 
gesneden managementinformatie over de lopende bedrijfsprocessen 
opgevraagd worden op elk moment dat men dat wenst. Het management 
kan met deze informatie gerichte maatregelen nemen om geld te besparen 
en de ornzet te vergroten. 

Ook Muntslag [12] besteedde in zijn disseratie aandacht aan de noodzaak 
om de informatiesystemen zodanig in te richten dat het management 
daarmee voorzien kan worden van informatie over de aspecten "tijd, 
kwaliteit en geld" in onderlinge samenhang. Hij concentreerde zich 
daarbij op het vraagstuk van de inrichting en besturing van 
"produktontwikkeling op specificatie van een klant ", ook wel het 
"engineer tot order" proces genoemd. Bij dit proces moet er voortdurend 
met de klant onderhandeld worden over specificaties voor het 
produktontwerp in relatie tot de prijs en de kwaliteit. Beslissingen over 
wijzigingen in het ontwerp kunnen niet genomen worden zonder relevante 
informatie over daarmee samenhangende veranderingen in geldstromen. 
De opdracht moet immers behalve een tevreden klant ook geld opleveren 
voor het bedrijf. 

5. Van juiste informatie voorzien 

Actuele "boekhoudschandalen" roepen de vraag op of ondemerningen 
haar belanghebbenden wel voorziet van de juiste informatie. De Emon
affaire in de VS , de onjuiste berichtgeving door het Aholdconcem, en de 
schandalig oplichting door de directie van Parmalat, hebben het 
vertrouwen in het bedrijfsleven bij financiers en beleggers emstig 
aangetast. 

Als oorzaken voor deze vertrouwenscrisis worden genoemd: 
- gebrek aan integriteit bij topmanagers van grote bedrijven; 
- beloning van directies met aandelenopties; 
- onduide1ijke boekhoudregels voor de waardering en winstbepaling; 

accountants die te vaak de andere kant op kijken. 
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Uit onderzoeksresultaten van de Universiteit van Amsterdam ( NRC, 4 
maart 2003) blijkt een samenhang tussen de gepresenteerde winststijging 
in het ene jaar en de uitoefening van personeelsopties in het jaar daama. 
Een vermoeden van manipulatie van de winstcijfers ligt voor de hand. 
Corbey besteed daar in zijn oratie ook aandacht aan [13]. 

Voor de niet-bedrijfseconornisch geschoolden zal ik kort verklaren 
waarom winstcijfers kunnen worden gemanipuleerd. Daarvoor neem ik u 
in gedachte even mee naar een verkoper van kerstbomen. Deze koopt in 
november een partij bomen, betaalt voor een standplaats en telt op 
kerstavond de euro's die hij voor de verkochte bomen heeft ontvangen. 
Het verschil tussen de uitgaven en de ontvangsten is zijn verdienste of zo 
u wilt zijn winst voor deze eenmalige ondemerning. 

De meeste ondemerningen hebben een doorlopende stroom van inkopen 
van goederen, inkopen en huren van diensten en verkopen van goederen 
of diensten. Het is niet mogelijk om tijdens dit doorlopende 
ondemerningsproces objectief vast te stellen wat er wordt verdiend met 
het ondememen. Daarvoor zou de ondemerning opgeheven of verkocht 
moeten worden en kunnen alle inkomende en uitgaande gelden over de 
gehele looptijd van de ondernerning worden geteld. Het saldo kan 
uitgekeerd worden aan de participanten. We kunnen vaststellen dat 
participanten in een ondernerning zolang niet in onzekerheid willen 
verkeren over de econornische gezondheid van hun ondememing. Daarom 
is er in de loop der eeuwen een ingewikkeld stelsel ontstaan voor 
"tussentijdse winstbepaling" over beperkte perioden ( jaar, kwartaal). 
Winstberekening voor een ondernerning is dus niets meer en niets rninder 
dan de hantering van een verzameling afspraken over een zo goed 
mogelijke schatting van de verdiensten tot dan toe, of van de nog te 
verwachte verdiensten. 

Een belangrijke afspraak is bijvoorbeeld die over de waardering van de 
goederen die op het moment van winstbepaling nog in de ondernerning 
aanwezig zijn. Die moeten nog worden omgezet in geld dat een 
toekornstige klant daarvoor wil betalen. Het zijn deze waarderingen die 
veel ruimte bieden voor bemvloeding van het winstcijfer. De afspraken 
over "waarderen" zijn onduidelijk en per land verschillend. Denk aan het 
laten vrijvallen van voorzieningen of het afschrijven van "goodwill"die 
ontstond bij de ovemame van een veelbelovend ander bedrijf. 
Interpretaties van de vastgestelde regels blijft noodzakelijk. Het is de taak 
van de controlerend accountant om al te "creatief boekhouden" bij 
toepassing van de winstbepalingsregels te beperken. 
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Moeten we er dan maar genoegen mee nemen, dat we met betrekking tot 
de lopende resultaten van een ondememing, niet van de juiste informatie 
voorzien kunnen worden over? Grote beleggers en financiers proberen 
langs verschillende wegen achter meer informatie te komen over de 
gezondheid van ondememingen waar zij een belang bij hebben. Die 
komen er op neer dat via analyses en interpretaties de gerapporteerde 
"accounting profit" van de ondememing, zodanig wordt gecorrigeerd, dat 
men zicht krijgt op de omvang van de geldstromen. Stewart [14] heeft 
bijvoorbeeld de EVA-methode ontwikkeld met maar liefst 150 correcties. 
Door allerlei verschuivingen in de waarderingen kunnen de winstcijfers 
gestuurd worden, maar komt er niet meer geld in de kaslade. Steeds vaker 
geven bedrijven zelf, of exteme analisten, aanvullende cijferinterpretaties 
met een indicatie van het saldo van de geldstromen in de vorm van een 
"vrij beschikbaar geld". 

Hieruit blijkt dat geldstroominformatie ook bij de beoordeling van de 
economische gezondheidstoestand van grote ondememingen relevant is. 
Oud-topman van Getronics Ton Risseeuw zei hierover in een interview 
met NRC-Handelsblad ( 4 maart 2003) naar aanleiding van het Ahold 
drama: "Nog een les die nu te leren valt: dat winst pas winst is als die in 
de cash flow zit .We hebben acht jaar geleefd met het idee dat papieren 
winst oftoekomstige winst ook winst is". 

Kijkend naar het zojuist geschetste cijfercircus dat in het kader van het 
"accounting concept of profit" jaarlijks wordt opgevoerd, vraag ik mij af 
of er niet een eenvoudiger manier is om de economische resultaten van 
grote ondememingen te meten. 

Als de belanghebbenden bij de ondememing informatie willen hebben 
over ontwikkelingen in de geldstromen, waarom beperken we de 
informatievoorziening dan niet tot dit gegeven. 

De groeivoet van de cumulatieve vrije geldstroom van de ondememing 
over de jaren been zegt veel over de potentie om met de bedrijfsprocessen 
geld te genereren. Groeivoeten van bedrijven in dezelfde branche kunnen 
vergeleken worden en deze informatie kan bepalend zijn voor de 
bereidheid van fmanciers en beleggers om te investeren. Bij grote 
investeringen (en ovemames) zal informatie over de te verwachte 
veranderingen in de groeivoet van de geldstroomcurve een belangrijk 
criterium zijn voor de beslissers. 

Indien een grote investering niet bijdraagt aan een hogere groeivoet, had 
deze beter achterwege kunnen blijven. 
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